TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení
Termín:
18. září 2018, 8:45 hod.
Místo konání:
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
Pro koho je akce určena:
Pro pracovníky plynárenských přepravních a distribučních společností, revizní a bezpečnostní techniky,
zhotovitelské firmy, projektové a konzultantské firmy.

Akreditace:
Školení je zařazeno do programu odborného plynárenského vzdělávání a účast je hodnocena 2 body.
V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 1 kreditem.

8:45–9:00

Prezence účastníků

9:00–9:10

Přivítání účastníků a úvod

9:10–9:55

Technické předpisy pro regulační stanice, regulační zařízení
Ing. Michal Rangotis, NET4GAS, s.r.o.

9:55–10:40

Provoz regulačních stanic, regulačních zařízení
Ing. Michal Rangotis, NET4GAS, s.r.o.

10:40–10:50

Přestávka na kávu

10:50–11:35

Regulační zařízení blokové, posilovací a zařízení do OPZ.
Ing. Tomáš Stone, HUTIRA-BRNO, s.r.o.

11:35–12:15

Přestávka na oběd

12:15–13:00

Výpočty regulačních stanic plynu, návrh filtrace a předehřevu plynu.
Ing. Radim Tejkal, TECHKO, spol. s r.o.

13:00

Závěr školení

Lektoři:
Přednášejí odborníci a lektoři registrovaní v systému odborného plynárenského vzdělávání a další odborníci z praxe.
UPŘESNĚNÍ PROGRAMU VYHRAZENO

ORGANIZAČNÍ GARANCE:

Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle

ODPOVĚDNÁ OSOBA:
František Sochor
Tel.: 721 464 156
e-mail:
vzdelavani@cgoa.cz
www.cgoa.cz, www.gasinfo.cz

VLOŽNÉ:

Vložné činí:
1 655 Kč vč. DPH
snížené pro členy ČPS
abonenty ČPS Online
1 555 Kč vč. DPH

VLOŽNÉ ZAHRNUJE:

sborník přednášek, občerstvení

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU:
Po skončení školení Vám bude vystaven daňový doklad do 15 dnů po uskutečněném zdanitelném plnění
dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb. Při platbě, prosím, uveďte číslo faktury jako variabilní symbol,
specifický symbol je 180918.
Při písemném zrušení přihlášky do 4 dnů před termínem školení účtujeme manipulační poplatek 500 Kč.
Při zrušení přihlášky po tomto datu budeme účtovat plné vložné. Zastoupení účastníka je možné
a vítané. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály zašleme poštou.
MÍSTO KONÁNÍ:

U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 – Michle
zasedací místnost č. 127
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:

Ze stanice metra „C“ Kačerov autobusem č. 150
ze stanice metra „B“ Karlovo nám. TRAM č. 14
ze stanice metra „C“ I.P.Pavlova TRAM č. 11
do zastávky Plynárna Michle.
Vjezd k sídlu ČPS: musí se zajet až před vrátnici se závorou a před ní zabočit vlevo.
Brána hned u vjezdu do areálu je zamknutá.

