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Vážení nájemníci,
s blížícím se závěrem topné sezony 2011 / 2012 přechází naše společnost
v oblasti vytápění na útlumový režim a do popředí vystupuje potřeba realizace
oprav a prací rozsáhlejšího charakteru, které není možno realizovat
za plné topné sezony. V minulém čísle jsem vás seznámil s pracemi, které jsou
rozsahem i finančním objemem nejvýraznější a dnes bych tento přehled doplnil o další, menší, ale nikoliv nepodstatné práce.
- opravy armatur TOTALECO - na kotelně PK1 u kotle č.1 je instalován systém TOTALECO, který zajišťuje využití maximálního množství tepla ze spalin odcházejících ze systému do ovzduší. V tomto zařízení došlo k postupnému opotřebení uzavíracích klapek a pro zajištění optimální funkce je třeba provést jejich výměnu.
- výměna stykačů uhelných kotlů - každý z uhelných kotlů na kotelně K353 je řízen ovládacím panelem, kde se reguluje posun
roštu, činnost klapek a další funkce kotle. Některé z těchto ovládacích prvků jsou ještě původní a jejich ovládání je možné pouze
díky zkušenosti obsluhy. Po výměně bude možno přesněji řídit funkce kotlů a tím optimalizovat jejich účinnost.
- nátěry podlah na PK1 - po provedení rekonstrukce střešního pláště (viz minulý měsíčník) a úklidu interiérů, bude proveden
nátěr podlah kotelny speciální odolnou protipožární hmotou.
- odborné prohlídky a revize - veškerá zařízení sloužící k výrobě a dodávce tepla a souvisejícím činnostem, podléhají periodickým prohlídkám a revizím. Po dohodě s odbornými firmami, které toto zajišťují, směřujeme práce na letní období. Důvodem
je možnost výluk a odstávek, které neomezují tepelnou pohodu odběratelů, jako by tomu bylo v plné sezoně.
Výše uvedené technické činnosti začneme realizovat ihned po skončení topné sezony, abychom dokázali většinu z nich ukončit
do 31.8.2012.
Pro Vaši informaci přikládám několik snímků z prací na likvidaci bývalých uhelných kotelen.
Za společnost ITES spol. s r.o. - Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov

