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Odborné semináře OEZ 2008

Odborné semináře OEZ mají již svou tra-
dici a firma na nich informuje o novinkách 
v sortimentu přístrojů uváděných na trh. Ti-
sícům projektantů, energetiků, elektromon-
térů, revizních techniků a dalších odborníků 
předává OEZ tímto způsobem nové poznat-
ky o jištění v oblasti rozvodů nízkého napě-
tí. Účastníci semináře  budou letos seznáme-
ni s novinkami v řadě modulárních přístrojů, 
v kompaktních jističích Modeion, v pojist-
kovém programu a dalších částech sortimen-
tu. Nebudou chybět ani informace o rozsáhlé 
programové podpoře, ani o teorii jištění a spí-
nání. Nedílnou součástí seminářů je vždy i 
rozsáhlá expozice produktů firmy.

Cílem OEZ je umožnit účast na seminá-
řích co největší skupině elektrotechnických 

odborníků. Jsou proto bezplatné a jsou za-
řazeny do projektu celoživotního vzdělávání 
členů ČKAIT. Nový ročník seminářů proběh-
ne v březnu a dubnu 2008 na dvanácti prezen-
tacích v jedenácti městech České republiky.

Program a témata přednášek:
8.00 h Prezence
9.00 h Úvodní slovo, organizační pokyny
o	Novinky v řadě modulárních přístrojů a no-

vé trendy v bytových rozvodech.
o	Dynamická odolnost přívodních vodičů 

v rozváděčích.
o	Novinky v kompaktních jističích Modeion.
o	Novinky v pojistkovém programu, lištový 

odpínač FD00 z řady Varius včetně konfi-
gurátoru.

o	Dimenzování jednotlivých částí vedení 
a jejich ochrana před nadproudy.

o	Volba jisticích přístrojů podle In a Icu, Icn.
o	Ochranné opatření: automatické odpojení 

od zdroje.
o	Použití proudových chráničů – doplňková 

ochrana, ochrana před požárem.
o	Praktická ukázka řešení uvedených témat 

pomocí softwaru OEZ – Sichr.
13.00 h Závěrečné slovo
Občerstvení o přestávkách je zajištěno.

K účasti na seminářích OEZ 2008 se mo-
hou zájemci snadno a rychle zaregistrovat 
na webových stránkách společnosti OEZ  
http://www.oez.cz nebo pro přihlášení vyu-
žít dále uvedené kontakty. Vzhledem k ome-
zené kapacitě sálů je třeba se přihlásit nej-
později čtrnáct dnů před termínem zvolené-
ho semináře. 

Další informace mohou zájemci získat na 
kontaktní adrese:
OEZ s. r. o.
Libuše Schindlerová
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: 465 672 195
fax: 465 672 358
e-mail: seminare@oez.com
http://www.oez.cz

Město Termín konání Adresa
Liberec 4.	březen	2008 Centrum	Babylon,	a.	s.,	Nitranská	1,	460	01	Liberec
Teplice 5.	březen	2008 DK	Teplice,	Mírové	náměstí	2950,	415	80	Teplice
Karlovy	Vary 6.	březen	2008 Thermal	–	F,	a.	s.,	I.	P.	Pavlova	11,	360	01	Karlovy	Vary
Praha 11.	březen	2008 Hotel	Olšanka,	Táboritská	23,	130	87	Praha	3
Praha 12.	březen	2008 Hotel	Olšanka,	Táboritská	23,	130	87	Praha	3
Pardubice 13.	březen	2008 Univerzita	Pardubice,	Aula	Upa,	Studentská	95,	532	10	Pardubice
Plzeň 18.	březen	2008 Primavera	Hotel,	Nepomucká	128,	326	00	Plzeň
České		
Budějovice

19.	březen	2008 BB	Centrum	Gerbera,	Mánesova	3,	370	01	České	Budějovice

Jihlava 20.	březen	2008 Euroagentur	Business	Hotel	Jihlava,	R.	Havelky	13,	586	01	Jihlava
Ostrava 8.	duben	2008 DK	města	Ostravy,	a.	s.,	28.	října	124/2556,	709	24	Ostrava
Zlín 9.	duben	2008 Interhotel	Moskva,	a.	s.,	nám.	Práce	2512,	762	70	Zlín
Brno 10.	duben	2008 Hotel	Continental,	Kounicova	6,	602	00	Brno

Srdečně Vás zveme na odborné semináře

2008
Usmívejte se... jedeme k Vám!
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