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zprávy

EltECH 2008

V. celostátní setkání revizních techniků 
elektrických zařízení, projektantů, 
pracovníků elektromontážních firem 
a elektroúdržby ČR

Termín: 22. až 26. září 2008
Místo: Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Des-
nou
Odborný program:
22. září
o	Prediktivní údržba v průmyslu (Jan Fra-

nek, Blue Panther, s. r. o.).
o	Základní požadavky pro vytvoření proto-

kolu o vstupní prohlídce elektrického za-
řízení pracovního stroje podle požadavků 
ČSN EN 60204-1 ed. 2 (Ing. Jiří Sluka, in-
spektor elektrických zařízení ITI Praha).

o	Bezpečnost při měření s elektrickými mě-
řicími přístroji (Ing. Jiří Ondřík, GHV Tra-
ding, spol. s r. o.).

o	Nové technologie ve světě trasování inže-
nýrských sítí (Ing. Petr Svoboda, Radeton, 
s. r. o.).

o	Praktické ukázky použití měřicích přístro-
jů pro vyhledávání kabelových tras a po-
ruch vedení.

23. září
o	Současný aktuální stav legislativy  

(Ing. Oldřich Küchler, ITI Praha).
o	Novela živnostenského zákona v návaz-

nosti na zákon č. 174/ 68 Sb. (Mgr. Karel 
Janouškovec, ITI Praha).

o	Výchova a vzdělávání v oblasti elektric-
kých zařízení; Aktivity TI, a. s., při ově-
řovaní bezpečnosti elektrických zaříze-
ní; Informace o legislativních předpisech 
majících dopad na elektrické zařízení 
(Ing. Dušan Perniš a Ing. Alexander Slá-
deček, TI SR).

o	Revizní technik a jeho revizní zprávy při 
požárech, haváriích a úrazech na elektric-
kém zařízení v pohledu soudního znal-
ce s přihlédnutím k platným předpisům 
(Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v obo-
ru elektrotechnika).

o	Požadavky na bezpečnost elektrických za-
řízení z pohledu změn technických norem 
(JUDr. Zbyněk Urban, poradenská čin-
nost).

24. září
o	Opravy, údržba, rekonstrukce, revize a uvá-

dění zařízení do provozu (JUDr. Zbyněk 
Urban, poradenská činnost).

o	Zkoušky, přezkoušení revizních techniků, 
revize ručního nářadí a spotřebičů (Ing. Jo-
sef Vozobule, ITI Praha).

o	Přehled části 7 souboru norem ČSN 33 2000 
(Ing. Karel Dvořáček, člen TNK 22 a 78).

o	Řešení rozvodů nn s jističi nové generace 
Compact NSX (Martin Dostál, Schneider 
Electric CZ, s. r. o.).

o	Praktické ukázky měření a revizí elektric-
kých spotřebičů a praktické ukázky měře-
ní na svařovacích zařízeních.

25. září
o	Kontroly a zkoušení svařovacích zařízení 

v provozu podle ČSN EN 60974-4; Revi-
ze a kontroly elektrických spotřebičů a po-
hyblivých přívodů, revize a kontroly ruč-
ního nářadí podle ČSN 33 1600; Praktic-
ké zkušenosti s vykonáváním měření na 
pracovním stroji a svářečkách (Ing. Leoš 
Koupý, ILLKO, s. r. o.).

o	Měření impedance smyčky, vícekanálové 
měření rušení (Ing. Tomáš Paloušek, TR 
instruments, spol. s r. o.).

o	Technická normalizační informace k sou-
boru norem ČSN EN 62305 Ochrana před 
bleskem v praktických příkladech (Ing. Jiří 
Kutáč, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG).

Na programu je dále celkem pět exkurzí, 
a to 23. 9. do pivovaru Hanušovice a na zá-
mek Velké Losiny, 24. 9. do papíren Vel-
ké Losiny a do větrné elektrárny Ostružná 
a 25. 9. do přečerpávací vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně.

Další informace mohou zájemci získat na 
adrese:
Elektrotechnický magazín
Ing. Pavel Hála
Hybešova 38
602 00 Brno
tel.: +420 547 353 837
e-mail: hala@etm.cz
http://www.etm.cz

Říjen
IV. setkání elektroprojektantů na Soláni
Termín: 2. až 3. října 2008
Místo: Soláň

Odborný doprovodný program k výstavě Elfetex fest Plzeň
Termín: 7. až 8. října 2008
Místo: Plzeň
Novinky v koncepcích rozváděčů a průmyslových komponent
Školení spojené s prezentací novinek firmy Moeller.

Termín Místo
7.	října	2008 Most
8.	října	2008 Liberec
9.	října	2008 Hradec	Králové
14.	října	2008 Brno
15.	října	2008 Jihlava
16.	října	2008 Praha
21.	října	2008 Olomouc
22.	října	2008 Ostrava
23.	října	2008 Zlín

Kurz nových RT kategorie E2A
Termín: 13. až 17. října 2008, (4. až 5. listopadu 2008 zkoušky)
Místo: Jindřichův Hradec

Odborný doprovodný program k výstavě Aspera fest Praha
Termín: 30. až 31. října 2008
Místo: Praha

Listopad
III. celostátní odborná konference elektrotechniků
Termín: 5. až 6. listopadu 2008
Místo: Hrotovice

Odborný doprovodný program k výstavě Elektrotechnika Ostrava
Termín: 11. listopadu 2008
Místo: Ostrava

Přezkoušení RT
Téma výbuchy a vysoké napětí.
Termín: 18 až 21. listopadu 2008
Místo: Velké Meziříčí

Další informace a přihlášky na adrese organizačního garanta:
L. P. Elektro s. r. o.
Novoměstská 1a, 621 00 Brno
Lenka Parýzková mobil: 608 983 830
tel.: 545 234 002-3 – informační servis, fax: 545 234 004
e-mail: seminare@lpelektro.cz, http://www.lpelektro.cz

Semináře a školení vzdělávací agentury L. P. Elektro


