
Jméno a příjmení: David Polášek

Benefit ID: 980Q9OEO, platný do 02. 06. 2021

Firma: POLSON SECURITY, s.r.o.

Adresa: Křiby 4603, Zlin, 76005

Místo konání: Brno, online školení

Termín konání: 03. 12. 2020

OSVĚDČENÍ
o absolvování

číslo: 2932-2020/LP

vydané vzdělávací agenturou

LPE s.r.o., IČO 25547461, Nad Přehradou 1372/2 Brno
akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 36255/2019-1

absolvoval/a školení

Elektroinstalace ve zdravotnických zařízeních

dle norem ISO 9000 pro řízení a zabezpečení jakosti v rozsahu ČSN, IEC, EN pro vyhrazená

elektrická technická zařízení podle vyhl. č. 73/2010 Sb.

Probíraná problematika: Projektování ve zdravotnictví: Jak začít? Na co si dát pozor? Jak se orientovat v normách,

zákonech a vyhláškách? Správná volba proudových chráničů ve zdravotnictví. Nouzové osvětlení a uplatnění

speciálních HCL svítidel ve zdravotnických prostorech: centrální napájecí systém nouzového osvětlení Sicuro, systém

řízení nouzového osvětlení Logica, řízení osvětlení HCL jako simulace přirozeného denního světla, technologie čištění

vzduchu pomocí UV-C SanificaAria jako prevence šíření COVID-19, popis systémů, struktura, použití a výhody, ukázky

zrealizovaných projektů ve zdravotnických zařízeních. Opatření proti nebezpečnému rušení a škodám způsobených

bleskem. Požadavky na řešení ochrany proti přepětí ve zdravotnictví. Správná volba náhradního zdroje pro

zdravotnická zařízení. Zajištění napájení a lokalizace místa poruchy izolace v IT a TN sítích ve zdravotnictví.

Přednášející: Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o., Ing. Petr Bohušík, Schneider Electric, Ing. David Gawlik, Beghelli

Elplast a.s., Daniel Anděl, DEHN s.r.o., Ing. Jan Jasenovec, Silektro s.r.o., Ing. Roman Smékal, GHV Trading s.r.o.

Vzdělávací program je zařazen do projektu Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Akce je ohodnocena 1 akreditačním

bodem.

Školení proběhlo online formou - přístup k online záznamu 2. 12. 2020 -  2. 1. 2021

 

LPE s.r.o. / Nad Přehradou 2, 635 00 Brno / seminare@lpe.cz / www.lpe.cz

Brno, 03. 12. 2020

 

jednatelka vzdělávací agentury 

Lenka Parýzková


	OSVĚDČENÍ
	číslo: 2932-2020/LP
	LPE s.r.o., IČO 25547461, Nad Přehradou 1372/2 Brno
	absolvoval/a školení

	Elektroinstalace ve zdravotnických zařízeních


