POZVÁNKA

Rozváděče 2017
– požadavky na výrobu
a montáž
Požadavky pro montáž a výrobu rozváděčů jsou
uvedeny v mnoha různých předpisech a je obtížné
se v nich orientovat. Navíc po letošní novele
vyhlášky o stavebních výrobcích se pro rozváděče
stává složitější výroba a uvedení na trh. Připravili
jsme seminář, který vám udělá jasno.
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Probereme:
• základní požadavky na vlastnosti rozváděčů z hlediska montáže v různých
prostředích, požárních předpisů i předpisů pro jejich výrobu,
• jaké doklady musí být předány při montáži rozváděče a jaké dokumenty
musí zpracovat a archivovat výrobce,
• normy a předpisy kde jsou uvedeny podrobné pokyny,
• jak postupovat s uvedením na trh a výrobou u různých skupin rozváděčů
(evropské “EU prohlášení o shodě” dle NV 118/2016 a také české stavební
“Prohlášení o shodě”),
• nové přístroje a způsoby výroby rozváděčů z komponent předních
dodavatelů skříní a přístrojů pro výrobu rozváděčů,
• jak zajistit požární odolnost použitím požárních revizních dvířek
a požárních dveří,
• a bude toho mnohem víc.
Cílová skupina:
Školení je určeno pro výrobce rozváděčů i pracovníky montážních firem,
které instalují rozváděče a revizní techniky, kteří provádí výchozí revize.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ 2017:

30. 3.
5. 4.
20. 4.
3. 5.
11. 5.
16. 5.
24. 5.
25. 5.

. Plzeň . Parkhotel Congress Center
. České Budějovice . Clarion Congress Hotel
. Hradec Králové . EA Hotel Tereziánský dvůr
. Brno . AS club
. Praha . hotel Pramen
. Liberec . Centrum Babylon
. Ostrava . Best Western Hotel Vista
. Olomouc . Clarion Congress Hotel

CENA

450 Kč

SLEVOVÝ
KÓD
Hensel-2017

PŘIHLÁSIT SE
NA ŠKOLENÍ

Školení je ZDARMA pro hosty společnosti Hensel s.r.o.
Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky slevový kód z pozvánky – později není možné
slevu uplatňovat.

PARTNER ŠKOLENÍ:

www.lpe.cz

