
 

Rada cechu si Vás dovoluje pozvat na: 

O D B O R N Ý  S E M I N Á Ř 
  s následujícím programem:  

„ VÝROBA ROZVADĚČŮ NÍZKÉHO NAPĚTÍ“. 
  Odborná přednáška zaměřená k tématu: 

   
          Praktické poznatky při výrobě rozvaděčů nn podle nového souboru norem ČSN EN 61439.  
              Koncepce, projektování a praktické příklady návrhů chlazení elektrických rozváděčů.                                      
              Lektor: Ing. Zbyněk Ledvinka, RITTAL Czech, s.r.o.   
        
 Při semináři bude zajištěná prezentace firmy RITTAL Czech, s.r.o. při které bude představen 

výrobní program výroby rozvaděčů nízkého napětí pro široký rozsah použití. Kromě řady prospektů bude  
pro všechny účastníky připravena publikace č.2 „Chlazení rozváděčů a výrobních prostorů“. 

         o přestávce bude podáno obvyklé občerstvení. 
         Upozornění pro členy ČKAIT. Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů. 

           Prezentace k semináři bude zahájena v 14.45 hod., seminář potom přesně v 15.15 hod. 
 

Kdy ? :    22. 04. 2015, (středa)  od 15.15 hod. 
Kde ? :    Areál SOUE  -  společenský sál, Vejprnická ul. č. 56, 318 00  Plzeň 
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Historie a současnost firmy RITTAL Czech, s.r.o., Ke Zdibsku 182, 250 66 Zdiby u Prahy.  
Společnost Rittal Czech, s.r.o. je dceřinou společností Rittal GmbH & Co. KG, předního světového výrobce systémových 
řešení pro výrobu rozváděčů, rozvod proudu, průmyslovou klimatizaci a IT infrastrukturu, včetně softwaru a služeb. 
Řešení společnosti Rittal nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu, včetně strojírenství, IT a telekomunikací. 
Široké produktové portfolio společnosti zahrnuje kromě jiného i komponenty pro kompletní řešení modulárních a 
energeticky účinných datových center včetně inovativní bezpečnostní koncepce a fyzického zabezpečení dat a celé 
systémové IT infrastruktury. Od svého založení v roce 1961 se společnost Rittal postupně vyvíjela v předního světového 
dodavatele rozváděčových skříní, komponent pro rozvod proudu, chladicích systémů a komponent pro IT infrastrukturu, 
a s nimi spojených softwarových nástrojů a služeb. „Rittal – The System.“ je dnes ucelený a dokonale sladěný systém 
spojující novátorské produkty, průkopnická technická řešení a služby vedoucí k naplnění nejrůznějších požadavků. Své 
uplatnění nalezne v celé řadě průmyslových odvětví – od strojů a strojních zařízení přes automobilový průmysl až po 
informační technologie. Vše od jednoho dodavatele, vše v nejvyšší kvalitě. 
A o tom všem je „Rittal – The System. Faster – better – everywhere.“ 
Více než 10 000 zaměstnanců vyrábí a vyvíjí „Rittal – The System.“. Lze využijte i výhod spojených se službami sesterské 
společnosti Eplan, která je předním dodavatelem softwarových nástrojů pro projektanty. 
Při práci se nezapomín ani na zodpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí kolem nás.  
             - Kontakty: www.rittal.cz, pan Ing. Vladimír Houdek, tel. : 724355677, e.mail: houdek.v@rittal.cz 

                                                                                                Rada cechu 
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