Töltsön Velünk egy felejthetetlen estét 2016. február 13-án (szombaton) 20.00 órai kezdettel a Danubius
Hotel Flamenco (Budapest, Tas vezér u. 3-7.) báltermében.
A szórakoztató tánczenét a Night Light Trió együttes biztosítja.
Jelentkezési határidõ: 2016. január 29.
Bõvebben...

INFOSHOW 2016

Villamos felülvizsgálatok - Épületek villamos berendezéseinek biztonsága
A minõségi villanyszerelés jegyében zajló szakmai tájékoztatás újra útjára indult.
Hatodik állomásként 2016. február 2-án Kecskemétre érkezik.
A rendezvénysorozat célul tûzte ki, hogy az épületek villamos berendezéseinek biztonsága érdekében a
tervezõ, kivitelezõ, üzemeltetõ, felülvizsgáló szakemberek mindennapi munkáját segítse, útmutatást adjon a
felelõsségteljes minõségi munkavégzéshez, naprakész információt nyújtson a vonatkozó jogszabályokról,
szabványokról.
Ne maradjon le a rendezvényrõl, mely elõzetes online regisztráció esetén ingyenes!
A tartalomból:









Az új OTSZ és a Villamos TvMI hatása a villámvédelem létesítésére és felülvizsgálatára
Újdonságok, lehetõségek az érintésvédelmi méréseknél
Villám- és túlfeszültség-védelem felülvizsgálatának elméleti és gyakorlati kérdései
Felülvizsgálat a világitástechnikában
Elõírások, követelmények egy elosztóberendezés terveire, különös tekintettel a feliratokra
A kondenzvíz képzõdés okai
Jön az Okos otthon!
Bõvebben információ és jelentkezés...

OKTATÁS

MEGJELENT A VILLÁMVÉDELEM III. RÉSZ
Szerkesztette:
Dr. Fodor István és Dr. Szedenik Norbert
Megjelent legújabb villámvédelemi jegyzetünk! Az új, Villámvédelem III.
(2014.) c. könyv az ezt megelõzõen kiadott Villámvédelem 2007 és
Villámvédelem 2009 c. könyvek kiadása óta bekövetkezett változásokat
taglalja három külön fejezetben. Az elõzõ jegyzetekben foglaltakat érintõ
változásokkal az I. és II. fejezet, a 2009. utáni, villámvédelmet érintõ
változásokkal pedig a III. fejezet foglalkozik részletesen.
A jegyzet ára: 3500 Ft
Bõvebben...

ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi szabványossági-, Erõsáramú berendezések- és
Villámvédelmi felülvizsgálók ismeretfelújító képzéseket szervez.
Idõpont: 2016. február 17.
Helyszín: Budapest
Jelentkezési határidõ: 2016. február 08.
Bõvebben...

TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
Tûzvédelmi Szakvizsga indul „Erõsáramú berendezések felülvizsgálója” képesítéssel rendelkezõk részére.
A tanfolyam tervezett idõpontja: 2016. március
Helyszíne: 1075 Budapest, Madách Imre út 5.
Bõvebben...

VILLAMOS HÁLÓZAT KEZELÕ KÉPZÉS (E-000505/2014/A001)
A Magyer Elektrotechnikai Egyesület Villamos Hálózat kezelõ képzést (OKJ 35 522 14) szervez.
A képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a villamos hálózat kezelõ feladatok végzése
során szükséges munkafeladatok végrehajtásához biztosítson felkészülést a hálózat üzemeltetõknek. Ez a
cél a képzési programban meghatározott ismeretek elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
Idõpont: 2016. április 19.
Helyszín: Budapest
Jelentkezési határidõ: 2016. április 7.
Bõvebben...

EGYÜTT AZ IPARRAL

VII. LED KONFERENCIA
A MEE Világítástechnikai Társaság VII. LED Konferenciával indítja éves szakmai programsorozatát.
Ma már kimondható, hogy a LED-ek nem csak keresgélik a helyüket a világítástechnikai alkalmazásokban,
hanem számos területen megtalálták azt, sõt átvették a hagyományos fényforrások helyét.
Idõpont: 2016. február 2-3.
Helyszín: Óbudai Egyetem, Tavaszmezõ utcai G épület
Bõvebben...

