OKTATÁS
ÉRINTÉSVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ VIZSGAFELKÉSZÍTÕ TOVÁBBKÉPZÉS
Utolsó lehetõség az idén! Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló vizsgafelkészítõ továbbképzés
Nyíregyházán!
BECSATLAKOZÁSI LEHETÕSÉG!
Helyszín: Nyíregyháza
Idõtartama: 7 munkanap
A képzés költsége: 110.000 Ft + ÁFA / fõ
Bõvebben...

VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ VIZSGAFELKÉSZÍTÕ TOVÁBBKÉPZÉS
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villámvédelmi felülvizsgáló vizsgafelkésztõ továbbképzést szervez.
Idõpont, helyszín: Budapest - 2015. február
Idõtartama: 17 munkanap, 8.00-16.30 óra között
A képzés költsége: 290.000 Ft / fõ (mentes az adó alól)
Bõvebben...

ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓK KÉZIKÖNYVE (2014)
Megjelent az Érintésvédelmi felülvizsgálók kézikönyve c. jegyzet 5. átdolgozott
kiadása!
A mûszaki alapelvek ugyan nem változtak, de az elmúlt 4 év alatt sokat változtak a
mûszaki tartalmú jogszabályok elõírásai és a villamos szabványok követelményei. A
szerkesztõk 2014. szeptemberéig követték nyomon, és rögzítették az új jegyzetben a
tárgykörhöz tartozó változásokat.
Bõvebben...
VILLANYSZERELÕK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK VILLAMOS ALAPISMERETEI
2014 novemberében jelenik meg a Villanyszerelõk továbbképzésének villamos
alapismeretei címû jegyzet, mely elsõsorban a villanyszerelõ szakképzésre ráépülõ
képzések (pl. villamos hálózat kezelõ, villamos alállomás kezelõ, kábelszerelõ, FAM
szerelõ) szakmai alapismereteit, jogszabályi és szabvány követelményeinek
összefoglalását adja, ezen a területen hiánypótló kiadványként. A szakképzésben
résztvevõkön kívül ajánljuk minden olyan villamos szakembernek, aki meglévõ tudását
szeretné feleleveníteni, frissíteni.

Bõvebben...

LAKOSSÁG SZEMLÉLETFORMÁLÁSA
SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉS - BIZTONSÁGOS VILLANYSZERELÉS
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi Munkabizottsága minden ülésén foglalkozik olyan
kérdések megválaszolásával, amelyeket a munkabizottság tagjai közvetlenül, vagy közvetett úton
tapasztalnak ezen a szakterületen.
A Munkabizottság vezetõsége úgy határozott, hogy a Villanyszerelõk lapjának 2014. 09. számában
megjelent „Navigálás a változó elõírások tengerében XXII. Evickélés a jogszabályok örvényeiben II.”
címû cikkét szakmailag véleményezi. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi
Munkabizottságának határozott célkitûzése a szakmai színvonal magas szintû képviselete.
Bõvebben...

INFOSHOW - ORSZÁGOS SZAKMAI KIÁLLÍTÁS- ÉS KONFERENCIASOROZAT
Hogyan kell gyakorlatban biztonságosan üzemeltetni épületek villamos berendezéseit? Milyen kapcsolódó
jogszabályi követelménynek kell megfelelni? Milyen módon lehet felkészülni túlfeszültség védelemre
építményekben? Melyek a korszerû energiatakarékossági módszerek? Milyen hatósági elvárásokra lehet
számítani?
Az InfoShow szakmai konferencia és kiállítás sorozat egyes állomásain ad válaszokat azokra a kérdésekre,
melyekkel a villanyszerelõk, tervezõk, üzemeltetõk munkájuk során szembesülhetnek.
Téma: Épületek villamos berendezéseinek biztonsága II. Üzemeltetés
Következõ állomás: Gyula (Vigadó) - 2014. november 20.
Bõvebben...

