INNOVATION
BY EXPERIENCE

INSTALACE ASŘTP

Automatizované systémy řízení
technologických procesů (ASŘTP)
a Měření a regulace (MaR)

INNOVATION
BY EXPERIENCE

• Zpracování nabídek a nabídkových projektů
• Obchodně technická konzultace, včetně dopracování
technického zadání
• Vypracování projektů (Basic a Detail Design)
• Zabezpečení dodávek přístrojů a zařízení
• Provedení montáže, seřízení a oživení na základě
montážních předpisů
• Uvedení do provozu polní instrumentace a řídicích systémů
• Provedení individuálního a komplexního vyzkoušení
• Účast na zkušebním provozu dle dohody
• Individuální prodej přístrojů
• Záruční a pozáruční servis

Výstavba i rekonstrukce vysílačů
hromadného dálkového ovládání (HDO)
•
•
•
•
•

Do všech úrovní energetických sítí (NN, VN, VVN)
Vypracování projektu
Kompletace zařízení a jeho montáž
Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a servis
Montážní a údržbové práce v oblasti ASŘTP a elektro

ÅF je světovým lídrem
v technickém poradenství
Skupina ÅF patří celosvětově k vedoucím technickým
poradenským společnostem a působí na trzích od roku 1895.
Jsme lídrem v technickém poradenství s důrazem na energetiku,
infrastrukturu a projekty pro průmysl. Základní oblasti působení
společnosti jsou v Evropě, ale činnost skupiny AF a její klienty lze
vysledovat celosvětově.
Firma AF-Consult Czech Republic s.r.o. vznikla v roce 2010
akvizicí ﬁrem MEACONT Praha spol. s r. o. a jejích dceřiných
společností REGULA a.s. a TODO spol. s r. o. švédskou ﬁrmou AF.
Navázali jsme na dlouhodobou tradici ﬁrem ZPA d.p.,
Elektromont a.s. a REGULA a.s. působící na trhu od poloviny
dvacátého století. Převzali jsme z nich to nejlepší: know-how,
kvaliﬁkovaný tým a reference. Jsme držiteli certiﬁkátů ISO9001,
ISO14001 a Standard KTA 1401.

Naši klienti

Garance obecné i profesní odpovědnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Pojistná smlouva s Českou pojišťovnou až do výše 29 mil. Kč
• Mezinárodní pojistná smlouva s If P&C Insurance Ltd.
až do výše 150 mil. SEK (cca 450 mil. Kč)

Klasická a jaderná energetika
Teplárenství
Přenosová a distribuční síť
Doprava a transport surovin
Telekomunikace
Vodní hospodářství a veřejné stavby
Chemický a petrochemický průmysl
Potravinářský průmysl
Strojírenství
Stavebnictví včetně dopravních staveb

• Certiﬁkace ISO 9001:2008
• Certiﬁkace ISO 14001:2004
• Certiﬁkace KTA 1401

Výběr z našich referencí
Místo realizace

Parametry

Rozsah služeb

Elektrárna Prunéřov II
Elektrárna Tušimice
Elektrárna Počerady
Elektrárna Vřesová
Elektrárna Ledvice
Elektrárna ShenTou 3,4; Čína
Jaderná elektrárna Temelín
Stredoslovenská energetika, a.s.
SIEMENS s.r.o.

3 x 250 MWe; uhlí
4 x 200 MWe; uhlí
880 MWe; paroplyn
2 x 200 MWe; paroplyn
1 x 600 MWe; uhlí
2 x 500 MWe; uhlí
2 x 1000 MWe; jádro

Montáž
Montáž, oživení, uvedení do provozu
Montáž, oživení
Montáž, oživení, uvedení do provozu
Montáž, oživení
Projekt, dodávka, šéfmontáž
Projekt, dodávka, montáž, oživení, uvedení do provozu
Projekt, dodávka, montáž, oživení a uvedení do provozu tří vysílačů HDO 110 kV
Projekt, dodávka, montáž, oživení, uvedení do provozu v rámci výstavby mobilní
sítě GSM

Kontaktní osoby:
• Ing. Zdeněk Dvořák - obchodní ředitel, zdenek.dvorak@afconsult.com, +420 602 334 151
• Josef Pistulka - vedoucí úseku montáží, josef.pistulka@afconsult.com, +420 602 339 291
• Ing. Milan Miler - vedoucí zakázek a nabídek, milan.miler@afconsult.com, +420 602 339 227

www.afconsult.com

