
 

 

 

 

 

 

 

Konference: Požární ochrana datových center z pohledu technologií a 

legislativy 

Dne 20. září proběhne v rámci doprovodného programu veletrhu FSDays 2012 

v letňanském výstavním areálu PVA EXPO PRAHA konference s názvem Požární 

ochrana datových center z pohledu technologií a legislativy. 

 

S celosvětovým nárůstem informačních technologií rostou pochopitelně i požadavky na jejich 

protipožární zabezpečení. Ať už se jedná o datové centrum o rozloze 60.000 m2 či malý rack, 

tyto „datové ostrovy“ jsou kritickým komponentem všeho byznysu. Ztráta firemních dat při 

požáru je jako by se vám před očima zhroutil svět. Naštěstí dnes existují technologie, předpisy 

a legislativa, které umí těmto nežádoucím katastrofám spolehlivě předcházet. Jak?  

O tom všem se dozvíte na této konferenci, která je především pro projektanty slaboproudu, 

EPS, SHZ, průmysl, výrobní podniky, energetiku, řešitele a specialisty požární bezpečnosti 

staveb (PBS), poskytovatele IT, montážní a servisní firmy EPS, SHZ, uživatele, investory… 

Konferenci připravil organizátor veletrhu Prague Fire & Security Days 2012 (FSDays 2012), 

společnost Mascotte s.r.o., společně s odborným partnerem veletrhu Cechem EPS ČR. 

Podrobný program konference je k dispozici zde.    Prosím o nastavení prokliku na 

http://fsdays.cz/posledni-trendy.html 

 

FSDays 2012 

Čtvrtý ročník prestižní výběrové přehlídky nejnovějších trendů a technologií v oboru 

protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb - Prague Fire & Security Days 2012 

(FSDays 2012) se uskuteční ve dnech 18. – 22. září 2012 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. 

Souběžné konání s nejvýznamnějším a nejnavštěvovanějším stavebním veletrhem v ČR – FOR 

ARCH 2012 přináší FSDays nový rozměr a prezentujícím se společnostem nové obchodní 

příležitosti. Širší cílovou skupinu návštěvníků, především z oborů stavebnictví – projektanti, 

architekti, stavební společnosti, development ve vztahu ke komplexní ochraně budov a 

objektů. Významné je i atraktivní umístění FSDays v rámci celého komplexu odborných 

stavebních veletrhů. 

Dovolujeme si Vás pozvat i na další odborné konference, které se uskuteční ve dnech  

18. – 22. září v rámci veletrhu Prague Fire & Security Days 2012 nejen v letňanském 

výstavním areálu PVA EXPO PRAHA. 

 

Podrobný program konferencí včetně on-line registrace najdete na 

http://fsdays.cz/doprovodny-program-konference.html 
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