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  Nový jednatel společnosti 
Prozesstechnik Kropf

Jednatelem společnosti Prozesstechnik 
Kropf, s. r. o., se sídlem v Chebu, byl roz-
hodnutím společníků ze dne 19. prosince 
2016 jmenován André Fruh. Nahrazuje do-
savadního jednatele Wernera Kropfa, který 
si zachovává funkci prokuristy. Oba muži 
aktivně působí také ve vedení společnos-
ti Prozesstechnik Kropf GmbH, sídlící ve 
městě Oberkotzau (Bavorsko, Horní Fran-
ky). Tato společnost zaměstnává přibližně 
50 lidí a má rovněž pobočky na Slovensku 
a v Maďarsku. Zaměřuje se na průmyslo-
vou automatizaci a vizualizaci dat (systé-
my SCADA/HMI). V současnosti poskytu-
je své služby více než stovce firem z oboru 
automobilového průmyslu, spotřebního zbo-
ží, potravin a pochutin a konstrukce strojů 
a zařízení. V těchto podnicích Prozesstech-
nik Kropf zajišťuje správu spotřeby ener-
gie, sběr výrobních dat i automatizaci vý-
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robních procesů včetně programování a in-
stalace PLC. (ev)

  Dny teplárenství 
a energetiky o současných 
otázkách oboru

Teplárenské sdružení České republiky 
uspořádá ve dnech 25. až 26. dubna 2017 
Dny teplárenství a energetiky. Již 23. roč-
ník konference s doprovodnou výstavou se 
tradičně uskuteční v Kongresovém výstav-
ním a společenském centru Aldis v Hradci 
Králové. Účastníci se mohou těšit také na 
společenský večer v prostorách Terezián-
ského dvora.

Teplárny se v současné době potýkají se 
stále častějším odpojováním zákazníků od 
centrálního zásobování teplem a právě o tom-
to problému se bude diskutovat i na letošních 
Dnech teplárenství a energetiky. Jeden z te-
matických bloků je totiž věnován využití tep-

lárenských zdrojů ve světě smart grids a de-
centrální energetiky.

Na dvoudenní konferenci zazní zajímavé 
přednášky a diskutovat se bude i v dalších 
tematických blocích. O současných otáz-
kách teplárenství se návštěvníci dozvědí 
v blocích zaměřených na dálkové zásobová-
ní teplem a chladem, na legislativu v ener-
getice či na techniku a technologie pro tep-
lárenství. Velký zájem jistě bude o přednáš-
ky o příležitostech pro rozvoj dálkového 
vytápění v ČR. Pozornost rovněž soustředí 
přednášky věnované odpadům a jejich vy-
užití v energetice.

Na doprovodné výstavě budou letos vysta-
vovat energetické společnosti, jako je ČEZ, 
Elektrárna Opatovice, Plzeňská energetická 
a. s., Pražská teplárenská a. s., Severočeské 
doly a další, a též dodavatelé přístrojů a sys-
témů pro energetiku jako Landis+Gyr, Enbra 
či výrobci automatizačních a informačních 
systémů, jako je Martek Elektronik, Navisys, 
Eveco Brno atd. (ev)
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automatizace mění průmysl
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