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Doprovodný program na veletrhu AMPER �009

l  úterý 31. 3.         

9.00 – 15.00 hod. 

XV. Celostátní setkání elektrotechniků České republiky –  
VOLT 2009
Nedostatky v činnostech montážních organizací
velký konferenční sál I, vstupní hala I
pořádá: ag. Ing. Pavel Hála – ETM

9.00 – 12.00 hod.

1. snídaně na veletrhu AMPER se společností DEHN + SÖHNE
Ochrana před bleskem, elektronické zabezpečovací a dohledové systémy
malý konferenční sál II, vstupní hala I
pořádá: ag. L. P. Elektro s. r. o.

12.00 – 13.00 hod.                  

Co by elektrotechnici měli vidět na vlastní oči (1)
Nikola Tesla sedící mezi blesky
malý konferenční sál II, vstupní hala I
pořádá: vydavatelství BEN - technická literatura s. r. o.

l  středa 1. 4.            

9.00 – 15.00 hod.                   

Bezpečnost strojního zařízení
Novinky v oblasti technických norem pro strojní zařízení
velký konferenční sál I, vstupní hala I
pořádá: ag. UNIT + společnost Schneider Electric CZ

9.00 – 12.00 hod.                      

2. snídaně na veletrhu AMPER se společností HAGER Electro, s. r. o. 
Projektování a technické specifikace rozváděčů NN
malý konferenční sál II, vstupní hala I
pořádá: ag. L. P. Elektro s. r. o.

12.00 – 13.00 hod.                    

Co by elektrotechnici měli vidět na vlastní oči (2)
Jak vypadá elektroinstalace v Tramtárii
malý konferenční sál II, vstupní hala I
pořádá: vydavatelství BEN - technická literatura s. r. o. 

13.00 – 16.00 hod.                    

Bateriové napájení a aplikace
1. část - Nové trendy v napájení pro bateriové aplikace
2. část - Nízkopříkonové mCU pro bateriové aplikace
malý konferenční sál III, vstupní hala I
pořádá: společnost MSC – Vertriebs – CZ s. r. o.

l  čtvrtek 2. 4.

9.30 – 11.30 hod.                      

Spouštění a řízení motorů
velký konferenční sál I, vstupní hala I
pořádá: společnost Schneider Electric CZ
11.30 – 12.30 hod.                    

Co by elektrotechnici měli vidět na vlastní oči (3)
Nepráskej bičem, jsi-li u elektrického vedení
velký konferenční sál I, vstupní hala I
pořádá: vydavatelství BEN - technická literatura s. r. o.

13.00 – 16.00 hod.                   

3. snídaně na veletrhu AMPER se společností nkt cables s. r. o.
o Nová legislativa EU o technických podmínkách požární ochra-

ny staveb z hlediska elektrických instalací (Construction Pro-
duct Directive – CPD) Vyhláška ministerstva vnitra č. 23/ 
/2008 Sb.,

velký konferenční sál I, vstupní hala I
pořádá: ag. L. P. Elektro s. r. o.

(výňatek z nejzajímavějších akcí, stav k 18. 3. 2009, blíže viz www.amper.cz)

Vydavatelství odborné literatury 

a časopisů

Zve všechny čtenáře k návštěvě stánku č. 2 v hale D2

Doprovodný program: 

Automa: Přehlídka výukových robotů – 31. 3. a 1. 4. 2009 od 14.00

Elektro:   Elektromobily v praxi – 2. 4. 2009 od 10.00 a od 14.00

Tradice s jistotou náskoku

hala 2D, stánek číslo 2

 Využijte 
veletržních 

slev k nákupu 
knih a 50% slevy 

na předplatné 
našich 

časopisů


