zprávy
Odborné semináře OEZ 2010
Odborné semináře jsou již tradiční formou, kterou společnost OEZ sděluje informace o novinkách v sortimentu přístrojů uváděných na trh a současně předává nové poznatky
týkající se jištění v oblasti rozvodů nízkého
napětí v návaznosti na nové normy projektan-

tům, energetikům, elektromontérům, revizních technikům a dalším odborníkům v České a Slovenské republice.
Cílem OEZ je umožnit účast na seminářích co největší skupině elektrotechnických

Harmonogram akcí
Termín
9. března 2010
10. března 2010
11. března 2010
16. března 2010
17. března 2010
18. března 2010
23. března 2010
24. března 2010
25. března 2010
30. března 2010
31. března 2010
1. dubna 2010

Místo
Primavera Hotel, Plzeň
Hotel Gomel, České
Budějovice
Euroagentur Business
Hotel Jihlava
Hotel Olšanka, Praha
Hotel Olšanka, Praha
Univerzita Pardubice
Thermal, Karlovy Vary
DK Teplice
Centrum Babylon,
Liberec
DK města Ostravy
Interhotel Moskva, Zlín
Hotel Continental, Brno

odborníků. Semináře jsou proto bezplatné a
jsou též zařazeny do projektu celoživotního
vzdělávání členů ČKAIT.
Přednášky budou opět zpracovány v připravovaném sborníku, který obdrží každý
účastník semináře. K dispozici bude také katalogová dokumentace a příručky.
Nedílnou součástí seminářů bude poměrně rozsáhlá expozice produktů OEZ, kde

mají návštěvníci možnost doslova si přístroje osahat. Samozřejmostí je účast produktových specialistů ze společnosti OEZ, kteří
rádi zodpoví všechny dotazy k této problematice a pomohou řešit případné problémy.
Nový ročník seminářů se odehraje v březnu a dubnu 2010 na dvanácti prezentacích
v jedenácti městech České republiky.
Témata přednášek:
o novinky v sortimentu přístrojů společnosti
OEZ,
o aplikace přepěťových ochran v instalacích
nn v návaznosti na nové normy,
o použití přístrojů společnosti OEZ v rozvodech fotovoltaických elektráren,
o ekonomická optimalizace průřezu silových
kabelů nn pomocí programu Sichr verze 10.
Kolektiv pracovníků společnosti OEZ se
těší na setkání s elektrotechnickou veřejností a věří, že semináře budou opět pro partnery OEZ zajímavým zdrojem informací pro
jejich každodenní práci.
Registrace a další informace na:
http://www.oez.cz

Semináře a školení vzdělávací agentury PropagTeam
Revize elektrických zařízení a
hromosvodů v objektech B v otázkách
a odpovědích
Termíny: 2. až 3. března 2010
	  9. až 10. března 2010
Místo: Ústí nad Labem

Přednášející: Ing. Jan Pohludka, RNDr. Jozef Dudáš, CSc.
Řízení diskuzí: Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec z oboru bezpečnosti práce v elektrotechnice
Seminář je určen revizním technikům, kterým končí platnost osvědčení pro revize do

Ex. Zájemci se dozvědí v širších souvislostech odpovědi na otázky při přezkušování pro
prodloužení jeho platnosti.
Další informace na:
http://www.volny.cz/melen

Institut technické inspekce změnil název
Počínaje dnem 1. 1. 2010 byl v souladu se změnou Zřizovací listiny změněn název organizace státního odborného dozoru.
Původní název Institut technické inspek-

ce Praha se mění na Technická inspekce
České republiky. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců
v Institutu technické inspekce Praha přechá-

zí na Technickou inspekci České republiky.
Výkon práv a závazků Institutu technické inspekce Praha přechází na Technickou inspekci České republiky.

Semináře agentury IRIS
Rizika nebezpečí výbuchu, požáru a prevence
Termín: 11. a 12. března 2010
Místo: Hotel Petr Bezruč, Malenovice,
Frýdek-Místek
9. mezinárodní seminář o bezpečnosti
elektrických zařízení a ochraně zdraví zaměstnanců.

ELEKTRO 2/2010

Hlavní témata programu: pracovní úrazovost na elektrických zařízeních, nové normy
v oblasti nevýbušných zařízení, kontinuální
měření prašnosti v průmyslu, výbuch a jeho
následky, funkční bezpečnost a ochrana před
výbuchem, zkušenosti z kontrol v prostorách

s nebezpečím výbuchu, názorné ukázky výbuchů živě před hotelem, problematika revizí
plynových a elektrických zařízení v průmyslu, ochrana před bleskem a přepětím u objektů s nebezpečím aj.
http://www.ielektro.com
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