ČESKÉ BUDĚJOVICE
Senovážné nám., 370 01 České Budějovice, Česko Zobrazit na mapě
Uložit do kalendáře

16.01.2020

České
Budějovice

Metropol, Senovážné nám. 2, 370 01 České Budějovice

školení
zdarma

Veřejná doprava
Autobusová zastávka - Metropol
Upozornění na mobil i e-mail
Den před i v den školení všem rozlešeme ještě upozornění, adresu a organizační info na mail i telefon.

Školení stručně:
Pojďte se s naší společností Hakel spol. s r.o. přiučit něčemu novému. Zveme Vás na školení týkající se problematiky svodičů přepětí
a hlídačů izolačního stavu.
Školení je vhodné pro projektanty, montážní firmy, výrobce rozváděčů, revizní techniky a odbornou veřejnost v oboru elektro.
Školení a občerstvení je zdarma.
Během přednášek a přestávek bude probíhat praktická ukázka systému ISOLGUARD na demonstračních panelech. Produkty
budete moci sami vyzkoušet!

Přednášející:
Bc. Michal Závodník, vedoucí oddělení vývoje mikroelektroniky
M.Sc. Aleš Juchelka, senior technický konzultant pro problematiku hlídačů izolačního stavu
Ing. Martin Kornel, senior technický konzultant pro problematiku svodičů přepětí, revizní technik

V ceně školení
Osvědčení o absolvování školení v el. podobě
Materiály HAKEL
Občerstvení
Oběd
Když nám zašlete váš názor na školení, získáte dárek zdarma

SKOLENI.HAKEL.CZ

Program
08:00 08:15

Prezence účastníků

08:15 08:30

Zahájení školení, představení firmy HAKEL

08:30 09:30

Základy ochrany proti přepětí, produktová řada svodičů přepětí firmy HAKEL

09:30 09:40

Přestávka, občerstvení

09:40
-10:45

Problematika IT sítí, jak se projektují IT sítě pro zdravotnictví, průmysl a dopravu

10:45 11:00

Správné použití svodičů přepětí „SPD“ v IT sítích

11:00 11:15

Přestávka, občerstvení

11:15 11:45

Představení uceleného sortimentu příslušenství, automatických přepínačů a
zdravotnických traf

11:45 12:30

Chyby při projektování, revize napájecích sítí ve zdravotnictví

12:30 13:00

Workshop - diskuze a názorné ukázky IT sítě na mobilním rozvaděči firmy HAKEL

13:00

Závěr školení, oběd

Bc. Michal Závodník, Ing. Martin Kornel

Koordinátor tohoto školení
Jsme Vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 15:00
+420 770 174 936
skoleni@hakel.cz

SKOLENI.HAKEL.CZ

