
Registrace pozvaného návštěvníka:

Možnost zúčastnit se pouze jednotlivých vybraných přednášek zvlášť!

McLED  LED řešení pro komerční a rezidenční projekty

Na konci každého přednáškového bloku bude prostor pro Vaše dotazy.

Chcete znát nejnovější trendy v oboru? Zajímá Vás téma inteligentní dům a domácnost?

Jednoduché, bezpečné a úsporné řešení Vašeho bydlení

Rozváděče a kabely 2016 - Požadavky na instalace
včetně požární bezpečnosti

Místo: Plzeň, GOLDEN FISH Hotel, U Borského parku 27

Datum: 4 10 6. . 201

Program školení:
08:00 - 08:30 Prezence účastníků
08:30 - 13:30 Školení

V ceně kurzu:

� � �sborník prezentací občerstvení vstupenka na ElfetexFest
� �1 kreditní bod pro ČKAIT osvědčení o absolvování školení

Přihlášky a informace:
L.P.Elektro s.r.o., Ing. Linda Oprchalová, tel.: 775 933 893,
e-mail: objednavky@lpe.cz, www.lpelektro.cz

Pro všechny, kdo se zabývají rozváděči – to nejdůležitější,
co byste měli vědět: Důležité legislativní změny z dubna 2016,
novela zákona č. 22/1997, NV č. 117 a 118/2016 - nové požadavky
na Prohlášením o shodě. Novela NV 163/2002 zařazující
rozvaděče mezi stavební výrobky. Pravidla pro instalaci a výrobu
rozvaděčů s požární odolností. Požadavky na elektrické
rozváděče nn pro strojní zařízení, doplňkové požadavky ČSN EN
60204-1 ed.2. Rozdíl mezi běžnými kabely CYKY a kabely
kategorie Dca, které požaduje vyhl. 23/2008 pro instalace
v jeslích, nemocnicích, společných prostorách ubytoven
a shromažďovacích prostorách.

EATON TOUR 2016 aneb bezpečná elektroinstalace
s obloukovou ochranou AFDD proti požáru

Místo: Plzeň, Parkhotel, U Borského parku 31

Datum: 5 10 6. . 201

Program školení:
08:00 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:00 Požadavky na přístroje nízkého napětí podle

nové ČSN 332000-5-53: Spínací a řídicí
přístroje

10:00 - 10:30 Detekce vzniku oblouku v el. instalacích nn
přístrojem AFDD

10:30 - 11:00 Vzduchové jističe IZM do 6300 A – změny
v sortimentu

11:30 - 12:30 Nová generace programu Pavouk - výpočty
zkratových proudů a analýza sítí nn

12:30 - 13:00 Arc flash – nový modul v Pavouku na analýzu
rizik vzniku oblouků v instalacích nn

V ceně kurzu:

� � �sborník prezentací občerstvení vstupenka na ElfetexFest
� �1 kreditní bod pro ČKAIT osvědčení o absolvování školení

Přihlášky a informace:
L.P.Elektro s.r.o., Ing. Linda Oprchalová, tel.: 775 933 893,
e-mail: objednavky@lpe.cz, www.lpelektro.cz

PRO NÁVŠTĚVNÍKY VELETRHU


