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TÜV ®

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus

Vážená paní / Vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních
pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto
certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační proces provádí v ČR i na mezinárodním poli jako jediná
společnost v ČR TÜV NORD Czech.
Certifikační systém ENplus pro dřevní pelety je systém, který má zajistit dodávky pelet určených pro
vytápění a kogenerační jednotky o výkonu až 1 MW v obytných, komerčních a veřejných budovách
s jednoznačně definovanou a stabilní kvalitou a tato kvalita je ověřována a sledována pomocí systému
ENplus. Žadatel, který splní všechny požadavky, má právo používat pečeť ENplus-A1 nebo ENplus-A2, která
je vyžadována při dodávkách dřevních pelet do evropských zemí, zvláště pak do Rakouska, Německa a Itálie.
Certifikace je založena na mezinárodní normě EN ISO 17225-2 a EN 15234-2 a příručce ENplus, verze 3, ze
srpna 2015.
Cílem semináře je seznámit účastníky se systémem a uplatněním certifikace ENplus, s certifikací ENplus podle
nové příručky ENplus, verze 3 v praxi, požadavky na inspekci, zkušenostmi z inspekcí stávajících certifikací,
požadavky na dokumentaci, kvalitu pelet a na provozní laboratorní zkoušky, včetně vybavení. Získáte také
informace o mezinárodním a evropském trhu s peletami. Dále získáte příručku s postupy zkoušek podle nových
norem EN ISO.
Součástí semináře je také předvedení provozních laboratorních zkoušek nezbytných pro certifikované výrobce.
Každý účastník semináře získá certifikát o jeho absolvování s rozsahem přednášek. Pro společnosti
certifikované ENplus je účast na tomto semináři jedním z požadavků příručky pro ENplus certifikaci.
Přednášejí odborníci z Klastru Česká peleta a TÜV NORD Czech, kteří certifikaci ENplus provádějí a mají se
systémem zkušenosti.

Datum konání:

25. 05. 2016 (středa)

Místo konání:

TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny (areál Alstomu),
Olomoucká 7/9, 618 00 Brno

Doprava:

MHD: tramvaj č. 8, 9 a 10, zastávka Životského
autem: GPS: 49°11´26.601“N, 16°37´55.27“E
4.550,- Kč vč. DPH / osoba (3.760,- Kč bez DPH)

Cena:

Pro členy Klastru Česká peleta 4.200,- Kč vč. DPH / osoba (3.471,- Kč bez DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)

Pro bližší
informace
a přihlášky:

Svatava Gašperčíková
Tel.: +420 545 110 120-2
E-mail: gaspercikova@tuev-nord.cz; www.tuev-nord.cz

PROGRAM SEMINÁŘE: Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus
25.05.2016
Čas

Téma

Přednášející

9:30

Registrace účastníků

10:00

Zahájení semináře

10:15 – 11:15

11:15 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:50

12:50 – 14:45

14:45 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00

Požadavky na inspekci ENplus.
Diskuze, odpovědi na otázky
Certifikace ENplus v praxi: dobré a špatné příklady.
Nárůst výroby ENplus pelet v jednotlivých zemích.
Prodej, výroba a ceny pelet v ČR a ve světě.
Diskuze, odpovědi na otázky

RNDr. Alice Kotlánová,
TÜV NORD Czech

Mgr. Miroslav Žáček,
IO, TÜV NORD Czech

Ing. Vladimír Stupavský,
Klastr Česká peleta

Přestávka, občerstvení a káva
Požadavky na certifikaci prodejců bez kontaktu
a s kontaktem s peletami a poskytovatelů služeb.
Požadavky na kvalitu dřevních pelet dle ENplus
(EN ISO 17225-2), stanovení základních ukazatelů
a požadavky na provozní laboratorní vybavení.
Požadavky na potisk obalů (výrobce x prodejce),
vybarvení loga.
Posuzování výsledků inspekce a laboratorních
zkoušek z pohledu vydávání certifikátů.
Diskuze, odpovědi na otázky
Přestávka, občerstvení a káva
Návštěva laboratoře. Správná laboratorní praxe pro
vybraná stanovení (sypná hmotnost, mechanická
odolnost, obsah vody, obsah jemných částic).
Předpokládaný čas ukončení školení

RNDr. Alice Kotlánová,
TÜV NORD Czech

RNDr. Alice Kotlánová,
TÜV NORD Czech

Ing. Dana Wojnarová,
TÜV NORD Czech

-

Organizační pokyny:
Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 20.5.2016.
Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou (na přihlášce je uvedeno naše
bankovní spojení a VS). Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře, doložte ji,
prosím, dokladem o platbě.
Fakturu – daňový doklad Vám zašleme poštou na základě přijaté platby.
V případě neúčasti se vložné nevrací.
.

Těšíme se na setkání s Vámi!

