PREZENTACE FIREM
A PARTNERSTVÍ

Prezentace ﬁrem
Cílem je seznámit na výstavkách účastníky
s výrobky, které snižují nebo zamezují rizikům
především v oblasti bezpečnosti rizik, světelné
závory, bezpečnostní relé, bezpečnostní
tlačítka, Inteligentní bezpečnostní zařízení,
pokročilé funkce a ﬂexibilitu při současném
zvýšení bezpečnosti a efektivity jednotlivých
strojů i celého provozního celku, Kontrola
v místě činnosti (POC) pro ochranu prstů
nebo rukou, bezpečnostní zařízení pro detekci
přítomnosti, bezpečnostní vstupní zařízení
u kterých lze provádět reset na dálku a reset
chybového hlášení, optoelektronické snímače,
laserové skenery pro 1D kódy, čtečky na bázi
kamery pro 1D a 2D kódy a čtecí přístroje RFID.
Vestavěná rozhraní umožňují integraci do všech
relevantních průmyslových sítí, chytré komfortní
funkce usnadňují uvedení do provozu a obsluhu
čtečky čárových kódů, automatické optické
mříže, analyzátorové systémy a další.

PROGRAM
7.30 – 9.00
Prezence

9.00 - 10.00

Požadavky na technické výrobky z hlediska ČOI
Bc. Kamila Křížová
Vedoucí oddělení technické kontroly III
Česká obchodní inspekce – Inspektorát
Jihomoravský a Zlínský (se sídlem v Brně)

10.00 - 12.00

Analýza rizik u elektrických a strojních zařízení
Valdemar Nosákovec
Inspektor technické inspekce ITI V

12.00 - 14.00

Rizika dle ČSN 62 305
Rizika dle BOZP
Rizika v souladu s pojišťovacími smlouvami
Ing. Jiří Táborský
Soudní znalec v oboru elektrotechnika
Závěr přednášek první den, v průběhu prvního
dne bude podáváno občerstvení

14.00 - 17.00

Individuální návštěva veletrhu AMPER

20.03.

21.03.
PROGRAM
9.00 – 12.00

Analýza rizik technických a ekonomických systémů
Málo pravděpodobná rizika s významným dopadem
Bezpečnostní rizika v pracovním prostředí

12.00 – 12.30
Přestávka, podání občerstvení v průběhu druhého dne

12.30 – 14.00

Zdravotní rizika
Aplikace analýzy rizika při řešení krizových stavů
a mimořádných událostí

Přednášky druhý den zajišťují pracovníci
Ústavu soudního inženýrství VUT Brno
14.00 – 17.00

Individuální návštěva veletrhu AMPER

CENA
Cena vložného 1500,- Kč za oba dva dny
Po absolvování obdrží účastníci Osvědčení
o absolvování semináře
Seminář je zařazen mezi odborné doprovodné
programy veletrhu AMPER.
Každý účastník obdrží volnou vstupenku k návštěvě
veletrhu

POŘADATEL
ETM LONDON LTD
odštěpný závod Vraňany
277 07 Vraňany
Organizační a odborný garant: Ing. Pavel Hála,
ředitel odštěpného závodu,
tel: + 420 778 008 250
Přihlášky zasílejte e-mailem: hala@etm.cz

PARTNER
Výstavní stůl, 2 židle, el.přípojka. Budete
si moci umístit firemní roll-up bannery
v prostorech konání konference. Bezplatný
vstup na společenský večer pro 2 osoby.

Jako partner konference získáte navíc uvedení
vašeho loga na voucher na slavnostní večer,
prostor na prezentaci ve sborníku přednášek,
automaticky získáte prezenční listinu
účastníků

Cena: 5 000 Kč včetně DPH
Prosím v případě vašeho zájmu o partnerství, vyberte si které je pro vás
nejvíc přitažlivé a odpovězte nám do 15 února na
e-mail: hala@etm.cz
tel: +420 778 008 250 
u vyšších forem partnerství je možnost zařazení do hlavního programu

Partneři

