
Případné dotazy týkající se témat semináře nám můžete zaslat na e-mail.

Vybraným dotazům bude věnována závěrečná část semináře.

Zveme Vás tímto na oblastní elektrotechnický seminář.

PŠIS
Polabské Školící a Informační Středisko

Vážení přátelé,

od ledna 2019 používá TIČR při zkouškách RT nové testové otázky. Chystáte

se na přezkoušení RT a neznáte odpovědi na tyto nové zkušební otázky?

Provádíte revize strojních zařízení? Nebo je dokonce vyrábíte? V únoru 2019

byla vydána nová norma pro bezpečnost strojních zařízení. Co se změnilo?

Při provádění elektrických instalací se stále opakuje řada chyb a nedostatků.

Víte jaké jsou nejčastější chyby v instalacích?

Určitě jste slyšeli o tom, že má být povinnost instalovat přepěťové ochrany

v nových elektrických instalacích. Je to pravda?

Jak se změní revizní zprávy podle nové normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 ?

Znáte nejčastější chyby, které se objevují v revizních zprávách?

Pokud si nejste jisti, pomůže Vám seminář, který jsme pro Vás připravili.

Ing. Jiří Váňa, Palackého třída 413, 288 02 Nymburk, tel.: 325 512 771
PŠIS Nymburk Vám po celý rok nabízí:

- přípravu ke zkouškám podle vyhl. č. 50/1978 Sb. - přímo ve Vaší firmě

- CD-ROM ELEKTRO - všestranný informační systém pro elektrotechniky

- přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků kategorie E2/A

- kurz RT E4/A pro revize dle ČSN 33 1600 ed. 2, včetně zajištění zkoušek

- doškolení a zajištění opakovaných zkoušek RT pro kategorie E2/A a E4/A

- nácvik praktického měření na el. spotřebičích a nářadí v rozsahu E4/A

- elektrotechnickou literaturu a formuláře

- měřicí přístroje

- tiskárny samolepících štítků pro označování, např. spotřebičů, rozváděčů...

- tisk a prodej českých technických norem ČSN

- osvědčené programy pro revize elektro

Bližší informace: www.elektro-shop.cz

tel./fax: 325 512 771

psis@elektro-shop.cz

www.elektro-shop.cz

Nové otázky pro zkoušky revizních techniků!

Revizní zprávy - nejčastější chyby a závady!

Přepěťové ochrany
- jsou již povinné?

L1
L2
L3
PEN

Nová ČSN EN 60204-1 ed. 3
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Program semináře

8:15 Prezence účastníků

9:00 Zahájení semináře

9:05 Nové ČSN a změny ČSN v oblasti elektro
Stručné informace o novinkách a přehled nově vydávaných norem.

Ing. Jiří Váňa, PŠIS Nymburk, člen TNK 22

9:30 Nové otázky ke zkouškám RT E2/A a E4/A
Víte, že od 16. 1. 2019 používá TIČR v testech nové otázky?

Strojní zařízení podle nové ČSN EN 60204-1 ed. 3
Co se změnilo oproti předchozí normě?

Ing. Jiří Váňa, PŠIS Nymburk, člen TNK 22

10:20 Přestávka

10:40 Ochrana před přepětím - luxus nebo povinnost?
Použití ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 v praxi.
Ochrana el. instalací před přepětím přeneseným z distribuční sítě.

Instalace přepěťových ochranných zařízení (SPD).

Jan Hájek - DEHN s. r. o.

11:40 Přestávka

12:00 Dopad nové ČSN 33 2000-6 ed. 2 - Revize el. instalací
Co se změní od 1. června 2019?

Nejčastější chyby v elektrických instalacích.
Časté závady v elektrických instalacích, včetně uvedení

příkladů skutečných zjištěných závad.

Ing. Jiří Sluka – inspektor TIČR

13:20 Diskuze – odpovědi na Vaše dotazy

13:45 Zakončení semináře

Elektrotechnické semináře se konají:

Den: 22. května 2019

Místo: Nymburk

Adresa: Velký sál SOŠ a SOU (dříve COP), V Kolonii 1804

přihlašte se:
www.elektro-shop.cz

325 512 771

Den: 29. května 2019

Místo: Příbram

Adresa: Estrádní sál, Legionářů 400

přihlašte se:
www.elektro-shop.cz

325 512 771

Den: 5. června 2019

Místo: Litoměřice

Adresa: Dům kultury, Na valech 2028

přihlašte se:
www.elektro-shop.cz

325 512 771

Den: 12. června 2019

Místo: Havlíčkův Brod

Adresa: Kulturní dům Ostrov - vstup A, Na Ostrově 28/3

přihlašte se:
www.elektro-shop.cz

325 512 771

Cena semináře ve zvoleném místě konání za jednoho účastníka činí:

• 900,- Kč při platbě předem do týdne před začátkem semináře

• 1000,- Kč při platbě v hotovosti na místě

Každý účastík obdrží písemné materiály s obsahem přednášek.

Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme,

písemné materiály zašleme na požádání poštou.

PŠIS Nymburk   www.elektro-shop.cz   325 512 771PŠIS Nymburk   www.elektro-shop.cz   325 512 771
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