ELEKTROTECHNICKÝ CECH PLZEŇSKÉHO REGIONU, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ
IČO. 45332746

č.ú.: 0725509349/0800

Rada cechu si Vás dovoluje pozvat na:

ODBORNÝ SEMINÁŘ
s následujícím programem:


Odborná přednáška zaměřená k tématu:
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ V HOŘLAVÝCH LÁTKÁCH A NA NICH.
Dle normy ČSN 33 2312 ed.2, Elektrická instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých
látkách a na nich, s návazností na ochranu před požárem v běžné praxi a dalších normách.
Lektor: pan Ing. Karel DVOŘÁČEK, MEDIT Consult s.r.o., zpracovatel normy.

 Seminář proběhne v trvání 2 x 45 minut s přestávkou a navazující diskusí,
 o přestávce obvyklé občerstvení
 Upozornění pro členy ČKAIT: Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů.
Prezence k semináři bude zahájena v 14.45 hod., semináře potom přesně v 15.15 hod.
Kdy ? : 25. 03. 2015, (středa) od 15.15 hod.
Kde ? : Areál SOUE - společenský sál, Vejprnická ul. č. 56, 318 00 Plzeň
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Co se rozumí pod pojmem česká technická norma?
Každá původní česká technická norma, která se může vytvářet pouze v oblastech, ve kterých neexistují normy
evropské nebo mezinárodní
je označena ČSN (např. ČSN 73 4301)
tvoří pouze cca 10% z celkové roční produkce technických norem v České republice.

o
o

Každá evropská či mezinárodní norma (označena např. EN, ETSI, ISO, IEC), která je přejata do soustavy českých
norem se stává normou českou
je označena např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS (např. ČSN EN 115, ČSN ISO 1735 ,
ČSN EN ISO 9001, ČSN IEC 61713, ČSN ETS 300 976)
tvoří cca 90 % z celkové roční produkce technických norem.
Současně se ruší překonané či konfliktní původní české technické normy - např. převzetím EN 1888 Výrobky pro péči o
dítě – Dětské kočárky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení se zrušila ČSN 94 3002 Dětské kočárky a brašny pro
přenášení kojenců - Technické požadavky, bezpečnostní požadavky a zkušební metody.


o
o
o

Technické normy jsou přejímány do soustavy ČSN:
překladem (cca 60% z celkového objemu přejatých norem) - tzn. že za národní titulní stranou
(stranami) s potřebnými informačními údaji v českém jazyce následuje text v českém jazyce doplněný v případě
potřeby o národní přílohu,
převzetím originálu - tzn. že za národní titulní stranou (stranami) s potřebnými informačními údaji v
českém jazyce následuje text anglického (případně i francouzského) originálu doplněný v případě potřeby o národní
přílohu,
schválením k přímému používání - tzn. že v obálce s názvem a označením normy v českém jazyce je
vložen text anglického originálu.
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