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:

„ NOVÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN ČEZ“.
Odborná přednáška zaměřená k tématu:
 Seznámení s novými připojovacími podmínkami nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech
napojených z distribuční sítě nn vydanými ČEZ Distribuce a.s., s platností od 01. června 2015.
Lektoři: odborní pracovníci společnosti ČEZ.
 Při semináři bude zajištěná prezentace firmy SALTEK s.r.o. při které bude představen výrobní program
včetně některých novinek z oblasti přepěťových ochran.
 o přestávce bude podáno obvyklé občerstvení.
 Upozornění: Pro všechny účastníky semináře bude připravena příručka č. 112, obsahující vydané
připojovací podmínky.

Prezentace k semináři bude zahájena v 14.45 hod., seminář potom přesně v 15.15 hod.
Kdy ? : 24. 06. 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 SALTEK s.r.o.
SALTEK ® je přední českou společností specializující se na vývoj a výrobu ochran proti přepěťí. Nabízí komplexní sortiment svodičů bleskových
proudů a přepěťových ochran typ 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťových ochran pro informatiku, měření a regulaci a telekomunikace.
Výrobky SALTEK ® zajišťují ochranu před atmosférickým i technologickým přepětím a tím přinášejí bezpečnost a bezproblémový chod technologií,
strojů a spotřebičů v průmyslu, telekomunikacích, datových centrech, kancelářských budovách i v běžných domácnostech.
SALTEK ® působí na českém trhu již od roku 1995. Sídlo firmy je v malebné polabské krajině v Ústí nad Labem. Úspěšné obchodní aktivity v
zahraničí, v mnoha zemích třech kontinentů zajišťují dceřiné firmy SALTEK TRADE a SALTEK Slovakia.
Základem dynamického rozvoje firmy je vlastní vývoj výrobků. Tým zkušených vývojových expertů pracuje v testovací vývojové laboratoři s
unikátními přístroji a technologiemi. Pro vývoj výrobků jsou používány nejmodernější materiály, konstrukční postupy, technologie a měřicí metody.
Výroba je vybavena automatizovanými a robotickými pracovišti.
SALTEK ® klade důraz na kvalitu, ale i na design výrobků. Řada ochran proti přepětí s unikátním barevným značením byla oceněna designérskou
cenou Red Dot ® 2014.
SALTEK ® jako moderní progresivní společnost v oblasti elektrotechniky staví svůj image na osobní odpovědnosti zaměstnanců za kvalitu a
spokojenost zákazníků.
Našimi nejdůležitějšími cíli jsou zejména:
Nejvyšší technická úroveň výrobků
Maximální kvalita, bezpečnost a spolehlivost výrobků
Spokojení zákazníci
SALTEK ® má zavedený integrovaný systém řízení IMS, dle mezinárodních standardů, který se skládá ze systému řízení kvality podle ČSN EN ISO
9001, systému řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS
18001. Systém IMS každoročně prověřován externí auditorskou firmou TÜV NORD Czech.

Kontakty: www.saltek.eu, Ing. Vlastimil Tichý tel.: 724 095 391, Ing. Petr Svoboda tel.: 602 785 868

Rada cechu
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