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POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

NOVÉ TRENDY V ÚSPORNÉM VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU VODY

Společnost Družstevní závody Dražice je významnou českou firmou, která se zabývá vývojem, výrobou
a instalací ohřívačů teplé vody a akumulačních nádrží. Současně zastupuje na českém trhu společnost
NIBE, výrobce švédských tepelných čerpadel. Cílem semináře je představit odborným projektantům výrobní
sortiment značky DZD a NIBE. Lektoři ČVUT budou prezentovat novinky v legislativě technických zařízení
budov.
Program semináře
08.30

Prezence účastníků

09.00

Zahájení
Tepelná čerpadla se zpětným získáváním energie na základě aktivní rekuperace
Energeticky úsporná příprava teplé vody ohřívači a akumulačními nádobami DZD
Energetická náročnost budov a současná legislativa – přednáška lektorů ČVUT, Fakulta stavební
Tepelná čerpadla NIBE pro vytápění a přípravu teplé vody – švédská kvalita, vysoká účinnost,
české ceny

13.00

Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na kávu a občerstvení.
Datum a místo konání
31. října 2012
1. listopadu 2012

Plzeň – Plzeňský Prazdroj, reprezentační prostory, U Prazdroje 7
České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6

Pořadatel: Družstevní závody Dražice – strojírna s. r. o., Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou,
email: dzd@dzd.cz, http://www.dzd.cz, tel.: 326 370 911, fax: 326 370 980
Přednášející: Družstevní závody Dražice – Roman Bubeník, Radek Kománek, Zdeněk Hanzlík
ČVUT v Praze, Fakulta stavební – doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací s přednášejícími.
Podmínky účasti: Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.
Přijetí přihlášek: Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.
Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.
Přihlášku na seminář odešlete nejpozději 1 týden před konáním na adresu:
STP, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, e-mail: stp@stpcr.cz, fax: 221 082 201. Pro přihlášení můžete
rovněž využít on-line přihlášku na www.stpcr.cz nebo na portálu www.tzb-info.cz.

Přihláška na seminář Nové trendy v úsporném vytápění a ohřevu vody
Jméno, příjmení, titul
Firma
Adresa
E-mail

Tel. / fax

Zúčastním se semináře (datum, místo)

