
                                                       

 

 

 
 

Pozvánka  na  14. ročník  semináře: 
„Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ 

 
 
Vážení obchodní přátelé,  

 

dovolujeme si Vás pozvat na čtrnáctý ročník odborného semináře pro potřeby 

elektrárenských a teplárenských provozů, který pořádají firmy TESPO engineering s.r.o.,   

WEIR MINERALS CZECH & SLOVAK, ALSTOM s.r.o., IPESOFT s.r.o., TMT s.r.o. Chrudim, 

EUTIT s.r.o., MOSA Solution s.r.o.  

Seminář proběhne ve dnech 25.5. a 26.5.2011 tradičně v hotelu Lázně Sedmihorky u 

Turnova v oblasti Českého ráje. Součástí tohoto semináře je i společenský večer, na který Vás srdečně 

zveme. V rytmu country hraje opět kapela ŠVEHOLNÍCI. 

 

Účastnický poplatek činí 600,- Kč. Poplatek bude vybírán oproti potvrzení při prezenci 

účastníků před zahájením semináře dne 25.5.2011. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi a dovolujeme si Vás požádat o upřesnění počtu Vašich 

spolupracovníků, kteří se také semináře zúčastní. Žádáme Vás též o sdělení i v případě, pokud se této 

akce nebudete moci účastnit. 

 

Podrobné informace Vám budou zaslány v měsíci květnu 2011. 

 

Účast potvrďte, prosím, nejpozději do 29.4.2011 písemně (faxem, poštou, e-mailem) na adresu 

agentury, která pro nás seminář organizačně zajišťuje: 

 

 

AD&M, Ing. Petra Adamová, Urxova 470, 708 00 Ostrava-Poruba, 

e-mail: petra.adamova@adam-ova.cz., tel./fax: 59 691 99 77 

 

Bližší informace : 

 

TESPO engineering s.r.o., Ing. Radek Strnad, tel.: 543 331 296 – 7, 

                                              e-mail: strnad@tespo-eng.cz 
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TÉMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: 

 
Termín konání semináře: 25. a 26. května 2011. 

 
 

TESPO engineering s.r.o.: Ing. Radek Strnad 

-  Frekvenční měniče řady QUATROFREM: čtyřkvadrantové měniče frekvence s plně 

řízeným usměrňovačem s možností rekuperace elektrické energie zpět do sítě  - 

praktické využití při aplikaci na zdvihu jeřábu 

-  Frekvenční měniče nebo hydraulické regulační spojky: co je výhodnější pro regulaci 

otáček (výkonu) některých technologií, používaných v energetice 

-  Použití hydraulických regulačních spojek pro regulaci otáček ventilátorových mlýnů, 

napájecích čerpadel  
   

WEIR MINERALS CZECH & SLOVAK: Ing. Libor Ferenčák, Ing. Petr Hroch 

Nové výrobky v nabídce Weir Minerals 

 

IPESOFT s.r.o.:  Ing. Radim Adam CSc., Ing. Radek Dančák 

Integrace podnikových procesů při výrobě elektřiny a tepla 

 

ALSTOM s.r.o. Brno: Ing. Michal Talanda, Ing. Jan Kučera 

Nové technologie ALSTOM: RSS-3 Hlídač plamene a monitor stability, Denox, 

komplexní čištění spalin“ 

 

EUTIT s.r.o.: paní Lucie Prášková 

60 let v energetice 

 

HENNLICH ENGINEERING spol. s r.o.: Ing. Petr Uttendorfský 

Potrubní technika a aplikace ekologických polymerů v průmyslu 

 

BPO spol. s r.o. Ostrov: Ing. Pavel Meškán 

Snižování prašnosti při dopravě a skladování materiálů s vývinem nadměrné vlhkosti   

 

TMT spol. s r.o. Chrudim: Ing. Jiří Vítek, CSc. 

Logistické dopravní systémy  

 

T I Centrum a.s., Plzeň: Ing. Zdeněk Zrno, Ing. Marek Holý 

Příprava a doprava paliv z biomasy 

 

MOSA Solution s.r.o.: Ing. Jan Moša 

- Kombinace různých druhů aktivních prvků při řešení toku produktu odsíření 

- Akustické čištění technologií 

http://www.tespo-eng.cz/
http://www.weirminerals.com/
http://www.ipesoft.sk/
http://www.alstom.com/czech-republic/
http://www.eutit.cz/
http://engineering.hennlich.cz/
http://www.bpo.cz/
http://www.tmt.cz/cz/
http://www.ticentrum.cz/
http://mosasolution.com/

