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Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu
Školení nejen pro projektanty a zpracovatele projektové dokumentace a požárně
bezpečnostního řešení stavby, ale také pro ty, kteří požární systémy vyrábějí, montují či
revidují (kontrolují). Na semináři budete seznámeni s obecnými požadavky na
návrh elektrické požární signalizace, projektování EPS, provádění koordinačních zkoušek a
jeho provozování. Na závěr probereme časté chyby jak při návrhu, tak i při provozování
elektrických požárních systémů.
Těšte se na Plk. Ing. Zdeňka Hoška, Ph. D. a jeho přednášky:
 Periodické kontroly provozuschopnosti.
 Zkoušky činnosti.
 Koordinační funkční zkoušky.
 Orientace ve výše uvedených zkouškách a kontrolách, periodicita provádění, nutné
náležitosti výsledných protokolů.
Web akce: https://www.lpelektro.cz/skoleni/provozuschopnost-eps-jeho-uvadeni-do-provozu

Termíny školení
 9. 9. 2019
Brno, učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2
 12. 11. 2019 Praha, Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3
Cena: 1 800 Kč / 1 488 Kč bez DPH
 SLEVA 300 Kč z uvedené ceny pro členy Benefit clubu LPE a ČKAIT.
 Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky benefit ID - později není možné slevu
uplatňovat. Slevy se nesčítají. Členové ČKAIT zadávají slevový kód: 2019-ČKAIT a do
poznámky číslo autorizace.
 Po přihlášení prosím uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení
objednávky, daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě
vložného na místě v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč.
 Pokud požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky.
 Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním
školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti
závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou
materiály zaslány poštou.
 Zaregistrovaná přihláška je závazná. Objednáním akce dáváte souhlas s obchodními
podmínkami a se zpracováním osobních údajů.
V ceně kurzu
 občerstvení
 osvědčení o absolvování školení v el. podobě
 sborník prezentací
Přednášející
Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph. D. - Člen několika technických normalizačních komisí a autor
odborných publikací a článků věnovaných požární bezpečnosti staveb.
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Program školení Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu
8.15 - 8.30
prezence účastníků
8.30 – 10.30 Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph. D.
EPS - právní a normativní rámec,
výstavba a provoz systému EPS,
součásti systému EPS,
detekce požáru,
požární hlásiče.
10.30 - 11.00 přestávka
11.00 - 13.00 Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph. D.
projektování a montáž systému EPS,
 uvedení EPS do provozu,
 zkoušky a kontroly EPS a PBZ,
 nejčastější provozní závady.
13.00
závěr školení

Místa konání
 učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, Brno
Přístupová cesta: GPS: 49.222747, 16.515826
Zobrazit na mapě
Veřejnou dopravou: Poblíž místa konání jsou zastávky tramvají Kubíčkova nebo Rakovecká,
případně bus Kubíčkova.
 Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3, Praha
Přístupová cesta: GPS: 50.109637, 14.555603
Zobrazit na mapě
Veřejnou dopravou: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Hutě. Cca 15 min chůze od
hotelu je zastávka metra Rajská zahrada.
Certifikace školení
Společnost LPE je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25.
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