
   První rozúčtovací topných nákladů

POZVÁNKA

Vážená paní, Vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na

VIII. seminář týkající se problematiky

ÚSPOR NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

který se bude konat

dne 21. 11. 2013 od 16,00 hod.

v zasedací místnosti ČESKÉHO METROLOGICKÉHO INSTITUTU (dříve Testcom)

Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4

registrace účastníků od 15,30 hod, předpokládané ukončení v 19,00 hod

Program semináře: 

1. Legislativa a rozúčtování
         Nový zákon o službách  – platný od roku 2014

         Rozúčtování tepla a teplé vody v souvislosti se změnami zákonů

         Co všechno se dá zjistit z vyúčtování – roční energetická bilance  

      Věra Brodecká, I.RTN

2. Moderní měření a rozúčtování jako start k úsporám
         Nová technika - teorie a praxe, proces hlídání nákladů

        Termovizní měření zachytí úniky tepla nejdříve

     Ing. Dušan Balaja, I.RTN

Diskuse účastníků k problematice

Přestávka

3. Co všechno je třeba na domu udělat, aby  vyhrál energetickou ligu - výměna zkušeností z praxe

        SVJ Bellušova 1858-61 vítěz ENERGETICKÉ LIGY panelových domů v ročníku 2011-12

      Ing. Jan Luc, předseda SVJ

        SVJ Nechvílova 1820-22 vedoucí dům ENERGETICKÉ LIGY panel.domů v ročníku 2013
      Pavel Kyselý, pověřený vlastník

4. Decentrální větrací systém s rekuperací tepla

        Pomocí jednoduchého systému zachytit až 91% odcházejícího tepla

Funkční panel s rekuperačním větráním bude během přestávek k dispozici

      Hana Vlčková, A-INVENT

Diskuse účastníků souhrnná

Závěr v cca 19,00 hod

Vložné 200 Kč. Cena je uvedena včetně 21% DPH. 

Pro zákazníky I.RTN s.r.o. zdarma 1osoba

Vložné prosíme poukázat převodem na ČSOB Praha 1, č.ú. 191666162/0300, 
var.symbol= Vaše IČO nebo r.č..Vložné je možno hotově uhradit i při prezentaci.

Závaznou přihlášku zašlete elektronickou poštou na adresu: vera.brodecka@irtn.cz
Nebo poštou: I.RTN, s.r.o., Hvožďanská 3,148 01 Praha 4.

Při neúčasti přihlášeného, vložné nevracíme
Každý účastník semináře obdrží tištěný sborník 

Za pořadatele I.RTN, s.r.o: Věra Brodecká  mobil:  775 577 902          e-mail: vera.brodecka@irtn.cz
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