POŠTNINA PLAČANA
pri pošti 1112 Ljubljana

Po velikem uspehu naših dveh izdaj na področju
rabe obnovljivih virov energije: ‘Praktična uporaba
toplotnih črpalk’ (2009) in ‘Osnove uporabe solarnih
toplotnih in fotonapetostnih sistemov’ (2012) smo se
odločili za knjigo, ki bo v celoti obravnavala energijsko pretvorbo lesne biomase.

PREJME

Prepričani smo, da bo nova knjiga koristila vsem, ki
se z energijskimi sistemi različnih velikosti, od elektrarn, toplarn in kogeneracijskih sistemov in vse do
kotlov za centralno ogrevanje ter hišnih peči in kaminov srečujejo pri vsakodnevnem delu: projektanin napravami, prav tako pa bo koristila vsem tistim,
ki se zanimajo za uporabo obnovljivih virov in novih
tehničnih rešitev v oskrbi z energijo. Knjigo priporočamo tudi vsem, ki jih to področje lesne biomase zanima ali pa so se z njim šele začeli spoznavati.

• številni primeri uporabe in idejne rešitve opreme in
postrojenj za energijsko pretvorbo lesne biomase
vodilnih evropskih in slovenskih proizvajalcev

Izid iz tiska in njena predstavitev bo
konec marca 2013 na seminarju:
MOŽNOSTI UPORABE OBNOVLJIVIH
VIROV - LESNE BIOMASE
NAROČITE KNJIGO V PREDNAROČILU!
OGLAŠUJTE PO IZJEMNO UGODNIH POGOJIH!
SODELUJTE Z OGLASOM IN ČLANKOM
(S PRIMEROM ENERGIJSKE PRETVORBE LESNE BIOMASE)!

Bezenškova 26, 1000 Ljubljana
SLOVENIJA

NEPREKLICNO NAROČAM KNJIGO

(v kvadratek vpišite število naročenih knjig)

po ceni v predplačilu 40 EUR

OSNOVE UPORABE LESNE BIOMASE

(cena že vsebuje DDV in stroške poštnine)

PREDSTAVITVENA OBJAVA V KNJIGI

Naročam objavo na eni (1) barvni strani formata B5, v komercialni prilogi knjige po ceni
350 EUR. V ceno predstavitve je vključen tudi brezplačen izvod knjige.

Naročam objavo na dveh (2) barvnih straneh formata B5, v komercialni prilogi knjige
po ceni 600 EUR. V ceno predstavitve je vključen tudi brezplačen izvod knjige.

Naročam objavo članka - primer uporabe solarnega toplotnega in/ali fotonapetostnega
sistema v praksi, na do devet (9) barvnih straneh in predstavitveno objavo na eni (1)
barvni strani formata B5 v poglavju »Solarni toplotni in fotonapetostni sistemi v praksi«
po ceni 800 EUR. V ceno predstavitve sta vključena tudi dva brezplačna izvoda knjige.

(cene predstavitve ne vključujejo DDV)

Prosimo Vas, da nam materiale, potrebne za izdelavo komercialne priloge
(oglas B5 = 164 x 234 mm) in članek, pošljete najkasneje do 22. februarja 2013.

OSNOVE UPORABE LESNE BIOMASE

tom, inštalaterjem, serviserjem, trgovcem z opremo

TISKANICA / Imprime

Izpolnjen kupon prosim pošljite po: pošti,
E-pošti ali faksu. Hvala!

ENERGETIKA MARKETING d.o.o.
Bezenškova 26, 1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel.: 00 386 1 540 50 08
Tel.: 00 386 1 540 50 09
Faks: 00 386 1 540 50 08
E-pošta: eges@e-m.si
www.e-m.si

Bezenškova 26, 1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Bezenškova 26, 1000 Ljubljana
SLOVENIJA

PRIPRAVLJAMO NOVO IZDAJO !

OSNOVE UPORABE LESNE BIOMASE

LITERATURA

datum in podpis

žig
Delovno mesto

EMŠO

www.
faks

11. PRIMERI PROJEKTOV ENERGIJSKEGA PRETVARJANJA
LESNE BIOMASE – STROKOVNE PREDSTAVITVE
PROJEKTOV

E-pošta:

tel.

ulica in hišna številka oz. P.P.

12. PREDSTAVITVE PODJETIJ

poštna številka, kraj

6. VPLIV UPORABE LESNE BIOMASE NA OKOLJE
• Emisije pri zgorevanju lesne biomase
• Ostali vplivi uporabe lesne biomase
• Energijski nasadi in njihov vpliv na okolje

10. SISTEMI NA LESNO BIOMASO V SLOVENIJI

NASLOV

5. VELIKA ENERGETSKA POSTROJENJA NA LESNO
BIOMASO
• Osnovne smernice za izvedbo
• Toplarne na lesno biomaso
• Elektrarne na lesno biomaso
• Postrojenja za sosežig lesne biomase

9. ANALIZE IN RAZVOJ SISTEMOV NA LESNO BIOMASO
• Cenovne spodbude za naložbe v sisteme lesne biomase
• Okoljski prihranki sistemov na lesno biomaso
• Razvoj sistemov na lesno biomaso
• Ekononska analiza opravičljivosti izgradnje investicije v
sisteme lesne biomase
• Raziskava o varčni rabi in obnovljivih virih energije

Naziv

2012

4. SISTEMI OGREVANJA IN PRIPRAVA SANITARNE TOPLE
VODE NA LESNO BIOMASO
• Dimenzioniranje sistema ogrevanja in priprave sanitarne
tople vode na lesno biomaso
• Viri toplote sistemov ogrevanja na lesno biomaso
• Osnovna oprema sistemov ogrevanja in priprave sanitarne
tople vode na lesno biomaso
• Sistemi za odvod dimnih plinov iz vira toplote na lesno
biomaso
• Skladiščenje lesne biomase

IME IN PRIIMEK NAROČNIKA

3. ENERGIJSKA PRETVORBA LESNE BIOMASE
• Zgorevanje lesne biomase
• Najpogostejši načini energijske pretvorbe lesne biomase

8. INŽENIRING INVESTICIJ V SISTEME NA LESNO BIOMASO
• Analiza lesne biomase
• Potencialna lokacija
• Potek priprave in pogodbenih odnosov pri novi investiciji
sistema na lesno biomaso

Osnovna dejavnost

2. LESNA BIOMASA KOT VIR ENERGIJE
• Kaj je biomasa
• Energijske vrednosti lesne biomase
• Oskrba z lesno biomaso in njena pretvorba v energijsko
uporabno obliko

MŠ

1. TERMODINAMIČNE, FIZIKALNE IN METEOROLOŠKE
OSNOVE
• Termodinamične in fizikalne osnove, veličine ter procesi
• Meteorološke osnove

7. PREDPISI O SPODBUDAH UPORABE LESNE BIOMASE V
SLOVENIJI
• Zakonodaja o obnovljivih virih energije in smernice EU
• Zakonodajni dokumenti o obnovljivih virih energije v
Sloveniji
• Tehnični predpisi in pogoji za izvedbo projekta
• Sistemski viri za zagotavljanje podpor električne energije iz
obnovljivih virov energije
• Politika spodbud za proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov energije

Id. št. SI

2009

Iz vsebine povzemamo naslove posameznih poglavij:

NAZIV PODJETJA

Knjiga ‘Osnove uporabe lesne biomase’ je že
tretja v seriji rabe obnovljivih virov energije.
Do sedaj sta bili izdani:

