EGYÜTT AZ IPARRAL

A nagy hagyományokra visszatekintõ és 2014-ben új keretek között ismét megrendezett „Védelmes
értekezlet” várakozásokon felüli sikert aratott. A rendezvény tapasztalatait értékelve a Szervezõ Bizottság
egyrészt a szakmai hangsúlyok változása miatt a rendezvény tematikájának az irányítástechnika irányába
történõ bõvítése, másrészt az interaktív jelleg erõsítése mellett döntött. Ezeknek megfelelõen a jövõben az
eseményt "Védelmi és Irányítástechnikai Fórum" néven hirdetjük meg.
Idõpont: 2015. június 3-4.
Helyszín: Hotel Azúr **** Siófok (8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C.)
Jelentkezési határidõ: 2015. április 30.
Bõvebben...

VÉDELMI ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI FÓRUM - FELHÍVÁS ELÕADÁSOK MEGKÜLDÉSÉRE
A 2015. évi Védelmi és Irányítástechnikai Fórum tematikája:










IEC61850 rendszerek létesítésével szerzett újabb rendszerintegrátori, üzembe helyezõi,
üzemeltetõi tapasztalatok.
Csillagpontkezelés, védelem-automatika és transzferpotenciál szempontok a nagyfeszültségû
hálózat földelési, létesítési és szabadvezetéki szabványaihoz kapcsolódóan.
Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain.
Átviteli és elosztói alállomási védelmi rendszerek távfelügyeletének gyakorlata.
Zavarkibocsátás mérések az OVRAM laboratóriumban:
o a zavarkibocsátás vizsgálatok elvi háttere, a vonatkozó EMC alapszabványok (CISPR
11:2010 és CISPR 22:2008) elõírásai,
o a védelem-automatika készülékek zavarkibocsátás követelményei az IEC 60255-26:2013
alapján,
o az OVRAM laboratórium eszközei a zavarkibocsátás vizsgálatokhoz, az elvégzett
vizsgálatok tapasztalatai.
Informatikai biztonsági kérdések IEC61850 rendszerekben.
Egyéb, a védelmi és irányítástechnikai szakterülettel kapcsolatos témák.

Workshop felhívás:
Várjuk a résztvevõk és kiállítók fenti tematikához kapcsolódó olyan workshop javaslatait, amelyek
alkalmasak szûkebb körben a gyártók és a felhasználók közötti gyakorlati jellegû információk cseréjére.
A tematikába illõ elõadás javaslatokat (cím és rövid leírás) 2015. március 13-ig várjuk a A
vedelmes@mee.hu e-mail címre küldött levelében! Az elõadások befogadásáról visszajelzést adunk.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az elfogadott javaslatok alapján készült elõadások beérkezési határideje 2015.
május 8.

62. VÁNDORGYÛLÉS, KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS - FELHÍVÁS ELÕADÁSOK MEGKÜLDÉSÉRE

Helyszín: Siófok, Hotel Azúr
Idõpont: 2015. szeptember 16-18.
Mottó: "Globális gondolkodás, lokális megvalósítás"
Az elõadás javaslatok (téma és rövid annotáció) beérkezési határideje 2015. március 31.
A szekció elõadások tervezett idõtartama 20 perc.
A vándorgyûlés eredményes munkája érdekében már az elõadások meghirdetésének idejére a
Vándorgyûlés Szervezõ Bizottsága február 6-i ülésén elfogadta a szakosztályok és társaságok szekció
témára és levezetõ vezetõre vonatkozó javaslatait.
Bõvebben...

OKTATÁS
ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi szabványossági-, Erõsáramú berendezések- és
Villámvédelmi felülvizsgálók ismeretfelújító képzéseket szervez.
Idõpont, helyszín: Budapest - 2015. március 25-26.
A képzés költsége: 39.000 Ft + ÁFA / fõ
Jelentkezési határidõ: 2015. március 10.
Bõvebben...

ERÕSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLÓJA VIZSGAFELKÉSZÍTÕ TOVÁBBKÉPZÉS
Idõpont: 2015. március 24.
Helyszín: Budapest
A képzés költsége: 110.000 Ft + ÁFA
Jelentkezési határidõ: 2015. március 10.
Bõvebben...

