
Tímto Vás zveme na oblastní elektrotechnický seminář.

PŠIS
Polabské Školící a Informační Středisko
Ing. Jiří Váňa, Palackého třída 413, 288 02 Nymburk, tel.: 325 512 771

www.elektro-shop.cz

Vyhl. č. 50/1978 Sb. - po 44 letech zrušena!!!

Co se změnilo proti známé
normě ČSN 33 1600 ed. 2?

Ruční nářadí + spotřebiče - norma změněna!

FVE - jak zajistit ochranu před bleskem?
  Jak ochránit panely?
  Musí mít střídač svodiče přepětí?

Znáte už náhradu?
(§ 6, § 7, § 8, ....?)

Vážení přátelé,

s platností od 1. července 2022 je zrušena vyhláška č. 50/1978 Sb.!

Požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci jsou nyní stanoveny v novém

nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Víte jak vypadá nové přezkušování?

Jak je to s osvědčením, které bylo vydáno podle již zrušené vyhlášky?

Víte, že TIČR bude používat nové otázky ke zkouškám revizních techniků?

Opakované revize/zkoušky ručního el. nářadí a spotřebičů - víte, čím se

liší nové převzaté normy od původní ČSN 33 1600 ed. 2?

Víte, jak správně ochránit fotovoltaickou elektrárnu před bleskem? Jste

si jisti, jestli stačí vše spojit se stávajícím hromosvodem?

Pokud si nejste jisti, pomůže Vám seminář, který jsme pro Vás připravili.
Dotazy týkající se témat semináře nám můžete zaslat předem na e-mail.

Vybraným dotazům bude věnována závěrečná část semináře.

PŠIS Nymburk Vám po celý rok nabízí:

- CD-ROM ELEKTRO - všestranný informační systém pro elektrotechniky

- přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků kategorie E2/A

- doškolení na opakované zkoušky RT pro kategorie E2/A

- nácvik praktického měření na el. spotřebičích a nářadí

- přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti v elektrotechnice  - externě

- elektrotechnickou literaturu a formuláře

- měřicí přístroje

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

- tisk a prodej českých technických norem ČSN

- brašny, organizéry a ruční nářadí STANLEY a KNIPEX

Bližší informace: www.elektro-shop.cz

tel.: 325 512 771

psis@elektro-shop.cz

V průběhu seminářů bude dbáno na dodržování protiepidemických opatření.

Aktuálně stanovené podmínky uvedeme před seminářem na www.elektro-shop.cz



Program semináře

14. září 2022 - Nymburk 21. září 2022 - Příbram

5. října 2022 - Havlíčkův Brod 12. října 2022 -  Litoměřice

Závazná přihláška - označte vybraný termín

Organizační pokyny
1. Místa konání:

14. září 2022 - Střední odborná škola a SOU, V Kolonii 1804, Nymburk
21. září 2022 - Kulturní dům, Legionářů 400, Příbram
   5. října 2022 - Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28 - vchod A, Havlíčkův Brod
12. října 2022 - Dům kultury, Na Valech 2028/47, Litoměřice

2. Uzávěrka přihlášek je vždy 1 týden před dnem konání.

3. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na adresu:
PŠIS, Palackého třída 413, 288 02 Nymburk nebo na psis@elektro-shop.cz
Přihlásit se můžete také on-line na www.elektro-shop.cz, nebo telefonicky.

4. Účastnický poplatek při platbě předem činí 1.300,- Kč  (včetně 21% DPH).

5. Úhradu poplatku proveďte příkazem k úhradě na účet číslo: 445847191/0100,

variabilní symbol: 149 - Nymburk  219 - Příbram

510 - Havlíčkův Brod 1210- Litoměřice

6. Daňový doklad obdržíte e-mailem po úhradě, nebo při prezenci.

7. Účastnický poplatek při platbě v hotovosti až na semináři je 1 .500,- Kč.

8. Při neúčasti poplatek nevracíme, písemné materiály zašleme na požádání poštou.

Jména účastníků: 1. ............................................ 2. ................................................

3. ............................................ 4. ................................................

5. ............................................ 6. ................................................

Adresa pro daňový doklad:
název organizace: ..........................................................................................................

ulice a číslo: ..........................................................................................................

PSČ: ............................................... město: .........................................

telefon: ............................................... e-mail: ........................................

IČ: ............................................... DIČ: ............................................

Úhrada převodem - před odesláním přihlášky nutno vyplnit:
Potvrzujeme přihlášení ...... účastníků, za které byl uhrazen poplatek ve výši ........... ,-Kč

z našeho účtu č. ............................................................... dne .............................................

Úhrada hotově - úhradu provedeme v hotovosti na semináři (1.500,-Kč/osoba).

Datum: Razítko a podpis:

  8.15 hod. - Prezence účastníků

  9.00 hod. - Zahájení semináře a prodeje literatury

  9.05 hod. - Nové ČSN a změny ČSN v oblasti elektro
- stručné informace o novinkách a přehled nových norem

Ing. Jiří Váňa - PŠIS Nymburk, člen TNK 22
  9.30 hod. - Revize/zkoušky ručního el. nářadí a spotřebičů

- co nového zavedly ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699?
- přibyla nová měření - víte která?

Ing. Leoš Koupý - ILLKO, s.r.o.
10.40 hod. - Přestávka

11.00 hod. - Fotovoltaická elektrárna a ochrana před bleskem
- jaký způsob ochrany zvolit u FV panelů?
- jak umístit svodiče přepětí, aby ochránily instalaci?

Jan Hájek/Daniel Anděl - DEHN s.r.o.
12.00 hod. - Přestávka

12.20 hod. - Zkoušky elektrotechniků podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
- víte, co se zpřísnilo po zrušení vyhl. č. 50/1978 Sb.?

- Osvědčení a oprávnění revizních techniků
- jaké jsou nové testy a jak zkoušky probíhají?

Ing. Jiří Váňa - PŠIS Nymburk, člen TNK 22

13.20 hod. - Diskuze - odpovědi na Vaše dotazy
13.45 hod. - Zakončení semináře

Každý účastník semináře obdrží písemné materiály, které budou mimo
jiné obsahovat přehled postupu nahrazování norem, stručný obsah přednášek
a odpovědi na nejčastější zasílané dotazy.

Na vystaveném počítači si můžete vyzkoušet nově aktualizovaný
informační soubor CD-ROM ELEKTRO (informace z 3.240 ks norem).
Naleznete zde také aktuální testové otázky ke zkouškám revizních techniků.
Správné odpovědi jsou označeny a navíc je k nim přidáno podrobné vysvětlení.

Součástí CD je i program, který Vás přezkouší ze znalostí RT!

Bude zajištěn prodej elektrotechnické literatury, CD-ROM ELEKTRO
a pásek do tiskáren Brother.

V přísálí proběhne prezentace firem ILLKO Blansko, DEHN s.r.o.,
Brother a několika dalších.



Program semináře

14. září 2022 - Nymburk 21. září 2022 - Příbram

5. října 2022 - Havlíčkův Brod 12. října 2022 -  Litoměřice

Závazná přihláška - označte vybraný termín

Organizační pokyny
1. Místa konání:

14. září 2022 - Střední odborná škola a SOU, V Kolonii 1804, Nymburk
21. září 2022 - Kulturní dům, Legionářů 400, Příbram
   5. října 2022 - Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28 - vchod A, Havlíčkův Brod
12. října 2022 - Dům kultury, Na Valech 2028/47, Litoměřice

2. Uzávěrka přihlášek je vždy 1 týden před dnem konání.

3. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na adresu:
PŠIS, Palackého třída 413, 288 02 Nymburk nebo na psis@elektro-shop.cz
Přihlásit se můžete také on-line na www.elektro-shop.cz, nebo telefonicky.

4. Účastnický poplatek při platbě předem činí 1.300,- Kč  (včetně 21% DPH).

5. Úhradu poplatku proveďte příkazem k úhradě na účet číslo: 445847191/0100,

variabilní symbol: 149 - Nymburk  219 - Příbram

510 - Havlíčkův Brod 1210- Litoměřice

6. Daňový doklad obdržíte e-mailem po úhradě, nebo při prezenci.

7. Účastnický poplatek při platbě v hotovosti až na semináři je 1 .500,- Kč.

8. Při neúčasti poplatek nevracíme, písemné materiály zašleme na požádání poštou.

Jména účastníků: 1. ............................................ 2. ................................................

3. ............................................ 4. ................................................

5. ............................................ 6. ................................................

Adresa pro daňový doklad:
název organizace: ..........................................................................................................

ulice a číslo: ..........................................................................................................

PSČ: ............................................... město: .........................................

telefon: ............................................... e-mail: ........................................

IČ: ............................................... DIČ: ............................................

Úhrada převodem - před odesláním přihlášky nutno vyplnit:
Potvrzujeme přihlášení ...... účastníků, za které byl uhrazen poplatek ve výši ........... ,-Kč

z našeho účtu č. ............................................................... dne .............................................

Úhrada hotově - úhradu provedeme v hotovosti na semináři (1.500,-Kč/osoba).

Datum: Razítko a podpis:

  8.15 hod. - Prezence účastníků

  9.00 hod. - Zahájení semináře a prodeje literatury

  9.05 hod. - Nové ČSN a změny ČSN v oblasti elektro
- stručné informace o novinkách a přehled nových norem

Ing. Jiří Váňa - PŠIS Nymburk, člen TNK 22
  9.30 hod. - Revize/zkoušky ručního el. nářadí a spotřebičů

- co nového zavedly ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699?
- přibyla nová měření - víte která?

Ing. Leoš Koupý - ILLKO, s.r.o.
10.40 hod. - Přestávka

11.00 hod. - Fotovoltaická elektrárna a ochrana před bleskem
- jaký způsob ochrany zvolit u FV panelů?
- jak umístit svodiče přepětí, aby ochránily instalaci?

Jan Hájek/Daniel Anděl - DEHN s.r.o.
12.00 hod. - Přestávka

12.20 hod. - Zkoušky elektrotechniků podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
- víte, co se zpřísnilo po zrušení vyhl. č. 50/1978 Sb.?

- Osvědčení a oprávnění revizních techniků
- jaké jsou nové testy a jak zkoušky probíhají?

Ing. Jiří Váňa - PŠIS Nymburk, člen TNK 22

13.20 hod. - Diskuze - odpovědi na Vaše dotazy
13.45 hod. - Zakončení semináře

Každý účastník semináře obdrží písemné materiály, které budou mimo
jiné obsahovat přehled postupu nahrazování norem, stručný obsah přednášek
a odpovědi na nejčastější zasílané dotazy.

Na vystaveném počítači si můžete vyzkoušet nově aktualizovaný
informační soubor CD-ROM ELEKTRO (informace z 3.240 ks norem).
Naleznete zde také aktuální testové otázky ke zkouškám revizních techniků.
Správné odpovědi jsou označeny a navíc je k nim přidáno podrobné vysvětlení.

Součástí CD je i program, který Vás přezkouší ze znalostí RT!

Bude zajištěn prodej elektrotechnické literatury, CD-ROM ELEKTRO
a pásek do tiskáren Brother.

V přísálí proběhne prezentace firem ILLKO Blansko, DEHN s.r.o.,
Brother a několika dalších.



Tímto Vás zveme na oblastní elektrotechnický seminář.

PŠIS
Polabské Školící a Informační Středisko
Ing. Jiří Váňa, Palackého třída 413, 288 02 Nymburk, tel.: 325 512 771

www.elektro-shop.cz

Vyhl. č. 50/1978 Sb. - po 44 letech zrušena!!!

Co se změnilo proti známé
normě ČSN 33 1600 ed. 2?

Ruční nářadí + spotřebiče - norma změněna!

FVE - jak zajistit ochranu před bleskem?
  Jak ochránit panely?
  Musí mít střídač svodiče přepětí?

Znáte už náhradu?
(§ 6, § 7, § 8, ....?)

Vážení přátelé,

s platností od 1. července 2022 je zrušena vyhláška č. 50/1978 Sb.!

Požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci jsou nyní stanoveny v novém

nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Víte jak vypadá nové přezkušování?

Jak je to s osvědčením, které bylo vydáno podle již zrušené vyhlášky?

Víte, že TIČR bude používat nové otázky ke zkouškám revizních techniků?

Opakované revize/zkoušky ručního el. nářadí a spotřebičů - víte, čím se

liší nové převzaté normy od původní ČSN 33 1600 ed. 2?

Víte, jak správně ochránit fotovoltaickou elektrárnu před bleskem? Jste

si jisti, jestli stačí vše spojit se stávajícím hromosvodem?

Pokud si nejste jisti, pomůže Vám seminář, který jsme pro Vás připravili.
Dotazy týkající se témat semináře nám můžete zaslat předem na e-mail.

Vybraným dotazům bude věnována závěrečná část semináře.

PŠIS Nymburk Vám po celý rok nabízí:

- CD-ROM ELEKTRO - všestranný informační systém pro elektrotechniky

- přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků kategorie E2/A

- doškolení na opakované zkoušky RT pro kategorie E2/A

- nácvik praktického měření na el. spotřebičích a nářadí

- přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti v elektrotechnice  - externě

- elektrotechnickou literaturu a formuláře

- měřicí přístroje

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

- tisk a prodej českých technických norem ČSN

- brašny, organizéry a ruční nářadí STANLEY a KNIPEX

Bližší informace: www.elektro-shop.cz

tel.: 325 512 771

psis@elektro-shop.cz

V průběhu seminářů bude dbáno na dodržování protiepidemických opatření.

Aktuálně stanovené podmínky uvedeme před seminářem na www.elektro-shop.cz


