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Semináře a školení vzdělávací agentury L. p. Elektro

Plán akcí na duben 2009

Duben
termín konání místo název
1. Praha Amper – Snídaně se společností Hager s. r. o. – projektování a technické specifikace rozváděčů nn, 

nejčastější problémy a chyby při projektování a montáži rozváděčů. Akce je zdarma.

2. Amper – Snídaně se společností nkt cables – nová legislativa EU o technických podmínkách požární 
ochrany staveb z hlediska elektrických instalací, výroba, zkoušení a dodávka kabelů dle nových legis-
lativních požadavků, bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení (až do 110 kV), softwarový 
nástroj nkt doc(R), nové barevné označování kabelů a vodičů dle ČSN 33 0166 ed. 2:2002, označování 
žil kabelů a ohebných šňůr. Akce je zdarma.

16. Chomutov Školení hromosvodářů

28. Školení revizních techniků

22. Brno Hromosvody 2009 – praktické montáže a revize – teorie, praxe, normy, vše o ochraně před bleskem, 
včetně prostor s nebezpečím výbuchu. Revize, kontroly, měření.23. České Budějovice

28. až 30. Harrachov Přezkoušení revizních techniků (zkoušky 11. 5.) – kurz pro uchazeče o prodloužení platnosti stávajících 
Osvědčení k revizím elektrických zařízení po uplynutí doby jejich platnosti.

http://www.lpelektro.cz

Bezpečnost strojů a strojního zařízení 
termín konání: 1. dubna 2009
Místo: Konferenční sál PVA Letňany, Praha
Pořadatel: Schneider Electric CZ, s. r. o., Praha
Seminář je součástí doprovodného programu veletrhu Amper 2009.

Rodinné vztahy 
termín konání: 2. až 3. dubna 2009
Místo: Hotel Jezerka, Seč

Přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení
termín konání: 7. dubna až 19. května 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice

Kurz radiační ochrany
termín konání: 3. až 5. dubna 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice

Semináře a školení vzdělávací agentury Unit

Školení a přezkoušení z elektrotechnické způsobilosti dle vyhláš-
ky č. 50/78 Sb.
termín: 14. dubna 2009
 16. června 2009
Místo: Dům kultury Dukla Pardubice

Doškolení a přezkoušení revizních techniků elektrických zařízení – 
prodloužení platnosti osvědčení
termín: 12. až 14. května 2009
Místo: Dům kultury Dukla Pardubice

Zákon o veřejných zakázkách
termín konání: 19. až 20. května 2009
Místo: Hotel Na Ostrově, Beroun

Další informace o seminářích, pozvánky, elektronické přihlášení: 
www.unit.cz

Nová publikace vydavatelství PropagTeam

elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely podle čsN 
33 2140 v porovnání s IeC 60364-7-710, prHd 60364-7-710 a dIN 
vde 0100-710

Publikace si klade za cíl ukázat, na co je třeba se připravit ať již ze 
strany projektantů nebo montážních firem v situaci, kdy se v konfronta-
ci s IEC 60364-7-710:2002 ukazuje, jak svět oproti ČSN 33 2140:1986 
pokročil. Na druhé straně ale chce také připomenout revizním techni-
kům elektro, že k revizím elektrických instalací ve zdravotnických ob-
jektech, speciálně v místnostech pro lékařské účely, se nevystačí jen 
se základním souborem ČSN 33 2000 v podobě, jak jej doposud znají, 
kdy v něm stále ještě chybí kapitola 710. Jde o to, aby ani jedna strana 
nebyla zaskočena, až bude i v ČR platit to, co platí nejen ve světě, ale 
v současné době již více než osm let v zemi našeho nejbližšího souse-
da – v Německu.

Semináře a školení

Vzdělávací akce agentury jsou připravovány ve dvou podobách:

o Plánované akce
Vzdělávací akce jsou zajišťovány v podobě seminářů podle 

plánovaného programu, vždy na pololetí každého roku. Program 
je tvořen vlastním výběrem aktuálních témat vzdělávání v tomto 
oboru. Agentura uvítá náměty k zařazení do programu vzdělávání. 
Nabízí možnost prezentace činností, výrobků a služeb organizací 
a podnikajících fyzických osob na těchto seminářích.

o akce na objednávku
Jde o školicí a vzdělávací akce na objednávku v sídle zákazníka.

Další informace na adrese: http://www.volny.cz/melen

Vzdělávací agentura propagTeam


