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Proudové chrániče 2015
Praktické využití proudových chráničů dle požadavků techni-
ckých norem a předpisů, a úkony prováděné při jejich revizích.

Slevy a příplatky:
Pro členy benefit clubu LPE a zákazníky společnosti Elfetex
sleva 300 Kč.
Do přihlášky uveďte slevový kód Elfetex2015 (zákazníci
Elfetex) / své benefit ID (členové Benefit clubu LPE).
Slevový kód je nutné uvést do přihlášky, později není možné
slevu uplatňovat. Slevy není možné sčítat.
Při úhradě vložného na místě v hotovosti bude připočten
poplatek ve výši 50 Kč.
Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2015.

Omnis Olomouc, a.s., Horní lán 10a, 779 00 Olomouc, tel.: 588 881 422, mobil: 608 711 422, fax: 588 881 445, e-mail: nasadil@omnis.cz, www.omnis.cz

Místo: Plzeň, Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31

Přednášky se zaměří na:
� Princip a používání chráničů dle požadavků norem
� Základní rozdělení chráničů dle způsobu používání

a charakteristik
� Měření různých typů chráničů - praktické poznatky

včetně obrazové prezentace postupů při měřeních

Přednášející:

Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce ČR, pobočka Ústí nad Labem
Milan Dolenský, lektor L.P.Elektro s.r.o.

Vložné zahrnuje:
� náklady spojené s pořádáním akce,
� sborník prezentací,
� občerstvení,
� volnou vstupenku na ElfetexFest
� osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

Program na . . 2017 10 5

Eaton Tour 2015 - Volba jisticích
a spínacích přístrojů

Školení je zaměřeno na volbu jisticích a spínacích přístrojů,
selektivitu, vypínací charakteristiky jističů pro zajištění
selektivity a na nastavení vypínacích charakteristik. Dále bude
zahrnuta přednáška pojednávající o návrhu jisticích a spínacích
prvků pro elektronické spouštění motorů. V závěru školení
budou představeny instalační přístroje řady xEffect pro
komerční a průmyslové aplikace.

08.00 - 08.30 hod. prezence účastníků
08.30 - 11.00 hod.

Ing. Jiří Horák, /metodik L.P.Elektro
Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Volba jisticích a spínacích přístrojů,selektivita,
vypínací charakteristiky jističů pro zajištění
selektivity,nastavení vypínacích charakteristik

11.00 - 11.30 hod. přestávka
11.30 - 13.00 hod.

Karel Špaček, Eaton Elektrotechnika s.r.o., /
Ing. Michal Zajíček, Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické
spouštění motorů.

Program školení:

Cílem přednášek není pouhá prezentace všeobecně známých
pravidel, ale snaží se poukázat na rozdíly mezi jednotlivými typy
chráničů a upřesnit postupy při měření v různých režimech,
které mezi revizními techniky nejsou až tak všeobecně známé.

Cena vložného: 950 Kč včetně DPH

08.00 – 08.30 hod. prezence účastníků
08.30 – 13.00 hod. blok přednášek

13.00 hod. závěr školení

Časový harmonogram:

Upozornění:
Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je
možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány
poštou.

Přihlášky a organizace:
L.P.Elektro s.r.o, tel.: 515 535 900 / 775 933 893,
e-mail: objednavky@lpe.cz, www.lpelektro.cz

Jan Marek, Eaton Elektrotechnika s.r.o.,
Instalační přístroje řady xEffect pro komerční
a průmyslové aplikace

13.00 hod. dotazy a oběd
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Vložné zahrnuje:
� občerstvení
� osvědčení o absolvování školení v el. podobě
� sborník prezentací
� 1 kreditní bod pro ČKAIT
� volnou vstupenku na ElfetexFest

Slevy a příplatky:
Pro členy benefit clubu LPE a Profiklubu elektrotechniků
EATON je školení ZDARMA.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky benefit
ID/slevový kód z pozvánky - později není možné slevu
uplatňovat. Slevy není možné sčítat. Při úhradě vložného na
místě v hotovosti bude připočten poplatek ve výši 50 Kč.
Uzávěrka přihlášek 30. 9. 2015

Přihlášky a organizace:
L.P.Elektro s.r.o, tel.: 515 535 900 / 775 933 893,
e-mail: objednavky@lpe.cz, www.lpelektro.cz

1. DEN – 6. 10.

ELEKTROFORUM - proud informací z oboru

10.00 - 10.45 hod. SCHNEIDER ELECTRICInteligentní rozváděče aneb ethernet do každé rozvodnice

11.00 - 11.45 hod. MODUSLED osvětlení v polyfunkčních budovách

12.00 - 12.45 hod. Systémy RITTAL, chlazení rozváděčů a technologických procesů,
nové chladicí jednotky R CITTAL ZECH

10.00 - 10.45 hod. ABBDoor Entry system – domovní telefony

11.00 - 11.45 hod. PHILIPSLED trendy pro domácí i prof. použití a LED pro veřejné osvětlení

12.00 - 12.45 hod. TREVOSLED osvětlení v prostředí průmyslu

13.00 - 13.45 hod. EATONFrekvenční startéry DE1

14.00 - 14.45 hod. LEGRANDDomácí telefony (audio, video)

2. DEN – 7. 10.

Cena vložného: 450 Kč včetně DPH

Pásmo krátkých přednášek přináší novinky z oboru, tipy a triky, návrhy na řešení problémů.

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA. Kapacita místnosti 30 míst.


