ŠKOLENIE IZOLOVANÝCH SIETÍ
Spoločnosť HAKEL a REPOS TECHNIK Vás srdečne pozýva na školenie, zamerané
na problematiku izolovaných sietí (IT siete).
Odborný garanti školenia sú Bc. Pavel Hudec, konateľ spoločnosti Hakel spol. s r.o.
a Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik VTZE.

25. 4. - 26. 4. 2018
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, HOTEL JÁNOŠÍK ****
OBSAH ŠKOLENIA:
• Úvod do IT sietí, normy pre IT siete a strážiče izolačného stavu
• Popis strážiča izolačného stavu a lokalizácia poruchy
• Typické aplikácie IT sietí
• Produktový rad ISOLGUARD spoločnosti HAKEL a príslušenstvo
• Konfigurácia a zapojenie strážičov ISOLGUARD
• Zdravotnícke priestory z hľadiska noriem
• IT siete v baniach, s ohľadom na sledovanie zemného spojenia (na strane vn i nn)
• Zvodiče prepätia v baniach a ferorezonančné javy
• Východisková revízia v zdravotníctve (projektová dokumentácia, selektivita istenia,voľba káblov,...)
• Zvodiče prepätia pre IT siete
• Workshopy
PREDNÁŠAJÚCI:
• Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik VTZE
• Radoslav Rieger, obchodno-technický zástupca a revízny technik EZ-E2A Hakel spol. s r.o.
• Michal Závodník, vývojový pracovník Hakel spol. s r.o.
• Ing. Martin Kornel a M.Sc. Aleš Juchelka, konatelia Repos Technik s.r.o. Ostrava
• Ing. Ondřej Kropáč, vedúci úseku vývoja Q - ELEKTRIK a.s.
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Priebeh školenia

STREDA 25.4.
11:00 – 12:00 prezentácia účastníkov
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 14:30 školenie
14:30 – 14:45 coffee break
14:45 – 16:00 školenie
16:00 – 16:15 coffee break
16:15 – 17:30 školenie
17:30 – 19:00 voľný program, možnosť bezplatného využitia wellness
19:00
spoločná večera a posedenie
ŠTVRTOK 26.4.
08:00 – 09:00 raňajky, check-out
09:00 – 10:00 školenie
10:00 – 10:15 coffee break
10:15 – 11:00 školenie
11:00 – 11:45 workshop
11:45 – 12:30 obed
12:30 – 13:15 workshop
13:15 – 14:15 školenie
14:15 – 14:30 zakončenie školenia tombolou
Cena školenia pre prihlásených je 60 € s DPH na osobu.
Občerstvenie, stravu, ubytovanie a wellness pre ubytovaných, hradí spoločnosť Hakel.
Po skúsenostiach z posledných dvoch školení v januári a februári 2018, o ktoré bol veľký záujem, žiadame všetkých
záujemcov, aby sa čo najskôr prihlásili na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, pretože počet miest v kongresovej sále
je limitovaný.
Prihlášky na školenie zasielajte prosím na e-mail: info@hakel.com. Po zaslaní prihlášky obdržíte údaje
pre platbu, po zaplatení Vám zašleme faktúru. Platbu je potrebné uskutočniť do začiatku školenia. Na školení
sa potom preukážete dokladom o zaplatení.
Uzávierka prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia. Prihlásenie po tomto termíne je možné iba
po vzájomnom dohovore. Zaregistrovaná prihláška je záväzná. Pri neúčasti záväzne prihlásenej osoby sa poplatok
za školenie nevracia, je však možné za seba vyslať náhradu.

Tím HAKEL a REPOS TECHNIK sa teší na Vašu účasť!
Kontaktujte nás
Bc. Anežka Tarantová, asistentka obchodného oddelenia
e-mail: info@hakel.com
tel.: +420 494 942 314

R T

®

REPOS TECHNIK s.r.o.

