
   První rozú čtovací topných náklad ů

POZVÁNKA
Vážená paní, Vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na

IX. seminá ř týkající se problematiky
ÚSPOR NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

který se bude konat

dne  4.11. 2014 od 16,00 hod.

v zasedací místnosti ČESKÉHO METROLOGICKÉHO INSTITUTU (d říve Testcom)

Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4
registrace ú častník ů od 15,30 hod, p ředpokládané ukon čení v 19,00 hod

Program seminá ře: 

1. Legislativa a rozúčtování
•         Rozúčtování tepla a teplé vody v souvislosti se zm ěnami zákon ů
•         Nový zákon o službách – platný od roku 2014

      Věra Brodecká, I.RTN

2. Regulace po zateplení - teorie a praxe
•         Je t řeba nový projekt a regulace po zateplení?
•        Přednastavení termostatických ventil ů - podce ňovaný krok regulace

     Ing. Zdeněk Hynčica, autorizovaný auditor a smluvní projektant I.RTN s.r.o,

Diskuse účastníků k problematice

Přestávka

3. Moderní měření a rozúčtování ve světle evropských směrnic, Energetická liga.
•         Co je a co není povinné a pro č?
•        Výsledky letošního ro čníku Energetické ligy

     Ing. Dušan Balaja, I.RTN

4. Výměna informacích úspěšných domů Energetické ligy
•         SVJ Pomo řanská - i d ům se 180 byty m ůže dosáhnout výborných hodnot

Michal Balušík, předsedaSVJ

•        SVJ Janského - Prusíkova 
přednášející - bude upřesněno

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 hotov ě uhradit i p ři prezentaci .

Závaznou přihlášku zašlete elektronickou poštou na adresu: vera.brodecka@irtn.cz
Nebo poštou: I.RTN, s.r.o., Hvož ďanská 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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Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znovu.


