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Zaãátkem roku 2008 se spojily dva
zku‰ené inÏen˘rské t˘my v fie‰ení elek-
trick˘ch pohonÛ v energetice, ãeská
inÏen˘rsko-realizaãní spoleãnost TESPO
engineering s.r.o. a slovenská inÏe-
n˘rská a v˘robní spoleãnost v˘konové
elektroniky VONSCH s. r.o. 

T˘my inÏen˘rÛ TESPO a VONSCH
poskytují komplexní fie‰ení elektrick˘ch
pohonÛ uÏ nûkolik rokÛ individuálnû
i spoleãnû. Pfiedmûtem takov˘ch fie‰ení
pro energetiku jsou: návrh technického
fie‰ení a zpracování projektu, dodávky
vlastních technologií a softwarov˘ch
fie‰ení, montáÏe, uvedení do provozu
a servis.

Souãástí dodávan˘ch technologick˘ch
celkÛ TESPO - VONSCH jsou kompletní
komponenty pohonáfiské techniky: pfie-
vodovky, elektromotory, spojky, loÏiska
a v˘konová elektronika znaãky VONSCH,
pro kterou je TESPO engineering s.r.o.
v âeské republice v˘hradním zástupcem.
Na míru kaÏdému zákazníkovi jsou vy-
tváfieny a realizovány automatizaãní, fií-
dící a vizualizaãní systémy dodávan˘ch
technologií. 

Pfiíklady fie‰ení TESPO - VONSCH
pro energetiku
• pohony dopravních tras (zauhlování,

od‰kvárování, doprava vápence a dal-

‰ích materiálÛ v elektrárnách a teplár-
nách na tuhá paliva)

• ãerpací stanice a ãistiãky odpadních
vod spojené s regulací otáãek ãerpa-
del pomocí mûniãÛ frekvence, vãetnû
automatizace provozu (napfi. kaskádní
fiízení, vyuÏití procesního regulátoru
mûniãe na regulaci tlaku, prÛtoku, pfies-
né dávkování média, …)

• kotelny spojené s regulací otáãek ven-
tilátorÛ a ãerpadel pomocí mûniãÛ
frekvence, vãetnû automatizace pro-
vozu (napfi. automatick˘ nábûh kotle
po v˘padku el. energie, regulace emisí
spalin u plynového kotle …)

• moderní fie‰ení zlep‰ování kvality
elektrické sítû napfi. pomocí rekuperaã-
ního frekvenãního mûniãe VONSCH
QUATROFREM s aktivním filtrem vy‰-

‰ích harmonick˘ch proudÛ, pouÏitím
aktivních paralelních filtrÛ apod.

V energetice realizuje odborn˘ t˘m
TESPO - VONSCH pomocí samostatnû
vyvinut˘ch pfiístrojÛ a vyhodnocovacích
softwarÛ energetick˘ audit elektrick˘ch
pohonÛ, anal˘zu návratnosti investice
a v souãasnosti atraktivní anal˘zu har-
monického zkreslení napûtí a proudu
elektrické sítû. Souãástí tûchto anal˘z
je následnû návrh a realizace optimali-
zaãních opatfiení. 

Více s Vámi rádi projednáme
v spoleãné expozici 
TESPO – VONSCH 
na veletrhu AMPER 
ve dnech 1.-4. dubna 2008!

¤e‰ení TESPO – VONSCH 
pro energetiku

Souãástí celkové rekonstrukce zauhlovacích tras v Elektrárnû Mûlník byla i dodávka nov˘ch pohonÛ vyhrnovacích vozíkÛ: pohony vyhrnovacích rÛÏic
o v˘konech 15 kW, pohony pojezdÛ vozíkÛ, mûniãe frekvence VQFREM v IP56 s unikátním systémem chlazení.

QUATROFREM 400 V – 18 kW a realizace harmonické anal˘zy.

www.tespo-eng.cz www.vonsch.sk
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