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Viktor BeneŠ
Viktor BENEŠ.oREMo
Na Farkáně l 130/5' í5000 Praha 5
Aspera fest
to

TOP Hotel, Praha

abso|voval dne 7.-8. 1 1.2007 kvalifikačníseminář vzdé|ávání
dle norem

rso 9000
pro řízení a zabezpečení jakosti v rozsahu Čsru, lrc, EN pro vyhrazená
e|ektrická zařízení pod|e vyhl' č. 20|1979 Sb' ve znění vyh|. 553/1 990 Sb. v tomto rozsahu:

Zmény v Čstrt 33 2oo0-5-54 ed.2 a ČsN 33 2000-4-4,t ed.3 se zaměřením na změny, které se projeví při
praktickém provádění projekční, montáŽní a revizní Činnosti.
Nová norma na revize ČsN es 2000-6 (nahrazuje 33 2000-6-61 ed'2) se zaměřením na změny v revizní
Činnosti a pŤi zpracovávání reviznÍch zpráv'
Praktické poznatky při provádění revizí ve vztahu na projekČnía montáŽní Činnosti.
PoŽadavky na insta|aci, kontro|y, proh|ídky a revize nouzového osvět|enÍd|e poŽadavků ČSN EN 183B, ČSN
EN 50172 a ČSN EN 60598.2-22.
StruČný přeh|ed poŽadavků nového souboru norem Čsru rru 62305.
Čsru rru 62305-'1 ochrana před b|eskem - Část í: obecné principy.
Čsru eru 62305-2 ochrana před b|eskem - Čast 2.' Řízení rizlka.
Čsru rn 62305-3 ochrana před b|eskem - Čast 3: Hmotné Škody na stavbách a nebezpečÍŽivota.
Čsru rn 62305-4 ochrana před b|eskem - Čast 4: E|ektrické a elektronické systémy ve stavbách.
Ukázky zrea|izace ochrany před b|eskem a přepětím dle nového souboru norem.
Tipy Triky - Jak rea|izovat co nej|epšíochranu bez zbytečných finančníchnákladů'
Praktické ukázky zák|adních montáŽních postupů. Jak z teorie vytvořit něco praktického.
Workshop - Typické přÍk|ady budov, od návrhu po výsledek'

Vzdě|ávací program jezařazen do projektu CeloŽivotního vzdě|áváníč|enůČxntr. Akce je ohodnocena 2
akreditaČnÍmibody.
L.P. Elektro s.t o.
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řediteIka Vzdě|ávací agentury

Lenka Paýzková

