POZVÁNKA
Společnost

Měříme od roku 1889

vás zve na

ODBORNÝ SEMINÁŘ
DIAGNOSTIKA TRANSFORMÁTORŮ

Termín:
Místo konání:

22. 04. 2015
Hotel Slunce, Havlíčkův Brod

Vážení obchodní partneři,
společnost Megger, výrobce měřicí a diagnostické techniky s více než 100 letou historií,
zažila poslední dva roky další expanzi v souvislosti se začleněním společnosti SebaKMT,
renomovaného výrobce kabelové měřicí techniky, do firemní skupiny. Skupina Megger tak dále
posilnila svojí pozici největšího specializovaného výrobce měřicí a diagnostické techniky pro
energetiku a průmysl. Toto posílení umožňuje značce Megger investovat ještě více do výzkumu a
vývoje progresivních měřicích technologií. Výsledkem tohoto vývoje je několik inovativních technických
řešení v oblasti testování transformátorů a ochran, které již v minulosti společnost Megger představila
nebo v dohledné době představí.
Dovolujeme si vás tímto pozvat na odborný seminář „Diagnostika transformátorů“, který se
uskuteční dne 22. 04. 2015 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodu a následné praktické ukázky měření
na rozvodně Mírovka. Cílem tohoto setkání je poskytnout specialistům z energetiky a průmyslu
přehled o nejnovějších trendech a technologiích v obou těchto specializovaných oblastech a také
vytvořit prostor pro výměnu informací a zkušeností mezi odborníky na provoz a diagnostiku
transformátorů.
Přednášky budou vedené odborníky ze společnosti “TMV SS“ Praha, autorizovaného
distributora diagnostické techniky Megger pro ČR a SR. Součástí semináře „Diagnostika
transformátorů“ bude také praktická ukázka měření transformátorů pomocí měřicího vozidla pro
diagnostiku transformátorů na rozvodně Mírovka.
Věříme, že tímto seminářem založíme novou tradici Megger- seminářů v České republice a
že se program tohoto odborného semináře setká se zájmem ze strany odborné veřejnosti.
Tešíme se na Vaši účast!
Ing. Václav Straka
“TMV SS“ s.r.o.

Ing. Ondřej Svoboda
SEBA DYNATRONIC CZ

ODBORNÝ SEMINÁŘ
DIAGNOSTKA TRANSFORM ÁTORŮ
Program

22. 04. 2015

„Diagnostika transformátorů“

9:00 - 9:15

Prezentace účastníků semináře

9:15

Zahájení semináře

9:15 - 12:00

Přednášky:
Komplementarita diagnostických metod výkonových transformátorů.
Nová koncepce integrovaného transformátorového diagnostického vozidla.
Inovativní multifunkční technologie a prostředky na diagnostiku transformátorů
a rozvoden.

12:00 - 12:30

Přestávka na oběd

12:30 - 13:00

Přesun na rozvodnu Mírovka na praktickou ukázku měření transformátorů
pomocí transformátorového diagnostického vozidla

17:00

Předpokládaný čas zakončení semináře

Měříme od roku 1889

ODBORNÝ SEMINÁŘ
DIAGNOSTIKA TRANSFORM ÁTORŮ
Organizační pokyny

1.

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete prosím co nejdříve na:
info@tmvss.cz

2.

Stravování je zabezpečeno v místě konání semináře:
HOTEL SLUNCE HB
Jihlavská 1985,
580 01 Havlíčkův Brod
www.hotelslunce.com

3.

Seminář je ZDARMA

4.

V případě jakýchkoli otázek ohledně organizace semináře nás kontaktujte
na tel. čísle:
+420 272 942 720
nebo E-mailu:
info@tmvss.cz

Měříme od roku 1889

ODBORNÝ SEMINÁŘ
DIAGNOSTKA TRANSFORM ÁTORŮ
Popis cesty na místo konání

Hotel Slunce HB
Jihlavská 1985
580 01 Havlíčkův Brod
GPS souřadnice: 49.6035197N, 15.5777217E

Organizátoři semináře:
Megger pobočka pro ČR:
SEBA DYNATRONIC CZ s.r.o.
Budečská 1010/18
120 00 Praha2
Tel.: +420 222 520 508
seba.cz@sebakmt.com
www.sebakmt.com
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Autorizovaný distributor diagnost. tech. Megger pro ČR a SR:
“TMV SS“ spol. s r.o.
Studánková 395
149 00 Praha 4
Tel.: +420 272 942 720
Info@tmvss.cz
www.tmvss.czz

