Partneři semináře

Partneři semináře

Pozvánka na seminář
Multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz , Terinvest, spol. s r.o. ,
Systemotronic, s.r.o a partneři akce Vás zvou v rámci oficiálního
doprovodného programu mezinárodního veletrhu Amper 2015
na odborný seminář.

ĚTELNÝ ZÁVĚS

Technické a legislativní
požadavky strojních
zařízení 2015

2.6.2014 12:34:19

Bezpečnost nových i provozovaných strojních zařízení
a uplatnění platných předpisů a harmonizovaných
norem v praxi.
Termín konání:
25. 3. 2015 (druhý den konání veletrhu Amper 2015)
Místo konání:
Výstaviště BVV, Hala P, Velký sál P1
Požadavky na bezpečný provoz stále častěji závisí na aktuálních činnostech a stavech strojů. Proto je nutné s rozvojem automatizovaných
systémů ve výrobě rozvíjet i bezpečnostní systémy.
Cílem odborného semináře je poskytnout důležité informace
a osvětlit nedávné změny v oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se nových i provozovaných strojních
zařízení, potažmo výrobních automatizovaných linek.
Seminář je především určen pro návrháře, integrátory a projektanty
strojních zařízení a MaR, údržbu, aplikační firmy a vyšší management.

Organizátor semináře

ElektroPrůmysl.cz - Bc. Jaroslav Bubeníček
Holzova 2846/23, 628 00 Brno
IČ: 87713349, DIČ: CZ8108173579
E-mail: jb@elektroprumysl.cz Tel.: +420 608 883 480
www.elektroprumysl.cz

Program semináře

Organizační pokyny

Návratka

8:30 - 9:15 Prezence

1. Termín konání: 25. března 2015 (od 8:30 do 13:00).

9:15 - 9:30 Zahájení semináře

2. Místo konání: Výstaviště BVV, Hala P, Velký sál P1.

9:30 - 10:15
• Legislativní požadavky pro provozovaná strojní zařízení
dle NV ČR č. 378/2001 Sb.
• Praktické postupy při kontrole provozovaného strojního
zařízení a při odstraňování zjištěných nedostatků.

3. Studijní materiály: Každý účastník obdrží sborník přednášek
v tištěné a elektronické podobě, výběr důležitých slidů z prezentace
a dále doplňkové studijní materiály a katalogy partnerů semináře.

IČ:

Ulice:

......................................................................................

4. Strava: Při prezenci obdrží každý účastník občerstvení a nápoj dle
výběru.

Město:

..................................................

10:15 - 10:20 Přestávka

5. Účastnický poplatek:
• Účast na semináři (na jednoho účastníka):
................................. 500,- Kč (bez DPH) / 605,- Kč (vč. 21% DPH)
Každý z účastníků obdrží spolu se studijními materiály vstupenku
na mezinárodní veletrh Amper 2015.

10:20 - 11:10
• Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení
dle NV ČR č. 176/2008 Sb. (Směrnice 2006/42/ES).
• Definice a názvosloví pro jasnou specifikaci rozsahu použití
stanovení povinností výrobců strojních zařízení.
• Posouzení rizik dle ČSN EN ISO 12 100/2011 a souvisejících
norem – např. ISO/TR 14 121-2.
11:10 - 11:30 Přestávka, občerstvení
11:30 - 12:20
• Stanovení požadované úrovně vlastností (PLr) bezpečnostních
ovládacích systémů dle ČSN EN ISO 13 849/2008.
• Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění
bezpečnosti – základní a osvědčené principy.
• Ověření požadované úrovně vlastností (PLr) bezpečnostních
ovládacích systémů dle ČSN EN ISO 13 849/2008.
12:20 - 12:25 Přestávka
12:25 - 12:55
• Požadavky na technickou dokumentaci a obsah ES
prohlášení o shodě pro strojní zařízení.
• Důsledky nesprávné implementace platné legislativy
z oblasti bezpečnosti.
12:55 – 13:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.
13:00 Předání certifikátu o absolvování školení
Přednáší: Filip Němeček, Technický poradce v oblasti analýzy rizik
strojních zařízení, Functional Safety Technician (TÜV Rheinland,
#94/14, Machinery)

Přihlásit on-line

6. Úhrada poplatku: Výši účastnického poplatku vypočtěte dle
způsobu platby a počtu přihlašovaných osob. Účastnický poplatek
uhraďte převodním příkazem na účet organizátora semináře:
Číslo účtu: 202481957/2010
Variabilní symbol: 15032015
Specifický symbol: Vaše IČ
Ihned po připsání částky na účet Vám bude vystaven a zaslán
daňový doklad.
7. Přihlášení na seminář: Termín pro zaslání přihlášek pro účastníky
je do 13.3.2015. Po tomto termínu je možné přihlášení pouze po
telefonní domluvě účasti u organizátora akce.
Bc. Jaroslav Bubeníček – ElektroPrůmysl.cz
Holzova 2846/23, 628 00 Brno
IČ: 87713349, DIČ: CZ8108173579
E-mail: jb@elektroprumysl.cz
Tel.: +420 608 883 480
www.elektroprumysl.cz

Firma:

.....................................................................................

.......................................

Počet účastníků:

DIČ: .......................................

PSČ: ....................

..............

Jméno a příjmení účastníka (účastníků):

...............................

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

E-mail:

....................................................................................

Telefon:

..................................................................................

Datum:

.......................................

Přihlásit se můžete e-mailem u organizátora semináře, elektronicky
pomocí on-line formuláře, který naleznete na www.elektroprumysl.cz
nebo pomocí návratky zasláním poštou na adresu organizátora.
O úspěšném přihlášení budete informování e-mailem, který bude
obsahovat i podrobnosti k Vaší účasti.
8. Kapacita odborného semináře: Maximální počet účastníků je
omezen na 150 osob.
9. Zakončení semináře: Certifikátem o absolvování.
10. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání
ČKAIT, je hodnocen 1 kreditním bodem.

..............................................................................................................
razítko a podpis
Termín pro odeslání vypsané pozvánky poštou je nejpozději 13.3.2015.

