
Společnost Energy Consulting Service® a Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni  
si Vás tímto dovolují pozvat na seminář: 

 

Problematika kvality elektřiny a přenášených výkonů z pohledu 
energetického specialisty 

 
který se uskuteční v úterý 15. 11. 2016 v Praze,  

Novotného lávka 5 (budova ČSVTS). 
 
 

Hlavní témata: 
 

 Přenosová soustava v ČR, distribuční systémy standardní a nestandardní provozní stavy a jejich 
klasifikace. 

 Kvalita elektrické energie napětí, kmitočet, obsah harmonických, měření a řízení těchto veličin, vliv 
jejich odchylek na kvalitu a funkčnost elektrizační soustavy a činnost spotřebičů. 

 Harmonické, jejich původ, šíření a možnosti eliminace. Pasivní a aktivní filtry a jejich nasazování do 
systému. 

 Hospodárnost odběru elektrické energie. Kompenzace účiníku a její základní způsoby. 
 
Harmonogram: 
 
08:30 – 08:50  Registrace 

08:50 – 09:00  Zahájení semináře 

09:00 – 09:45  Výtah z energetické legislativy 

09:45 – 10:00  Přestávka na kávu 

10:00 – 11:00  Přenosová soustava v ČR 

11:00 – 12:00  Kvalita elektrické energie napětí 

12:00 – 13:00  Společný oběd 

13:00 – 14:15  Harmonické, jejich původ, šíření a možnosti  

14:15 – 15:15  Ochranné a jisticí systémy v distribučních sousta 

15:15 – 15:30  Přestávka na kávu 

15:30 – 16:30  Hospodárnost odběru elektrické energie 

16:30 – 16:45  Zhodnocení, předání certifikátů, zakončení  
 

Přednášek se zhostí odborníci z Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.  
Seminář je akreditován v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocen jedním bodem. 
 
Přihláška: 
 
V případě Vašeho zájmu o účast na semináři vyplňte přihlášku na uvedeném 
odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_kGkiJ9Dtqo9K1o3YrdlP5CkzG0ROMv8QA0vLRJ9OHhf
5wQ/viewform. Uzávěrka přihlášek je 6. 11. 2016 nebo po vyčerpání kapacity sálu, max. 45 osob. 
 

Účastnický poplatek: 
 

 1 089,- Kč (900 Kč + DPH): energetičtí specialisté a poradci středisek EKIS. 
 1 452,- Kč (1 200 Kč + DPH): ostatní účastníci. 

 
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 9. 11. 2016 na účet 2589713028/5500 a jako VS uveďte IČ nebo 
telefonní číslo. Daňový doklad Vám bude zaslán elektronicky, popř. bude předán při registraci. 
 
Bližší informace na www.ecservice.cz/seminarEE2016 nebo na e-mailu seminare@ecservice.cz popř. telefonním 
čísle 774 400 922. 

 
 Za Energy Consulting Service, s.r.o.         
                                                                                                              Jana Schmidtmayerová    
 

                                                                
  
Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných 

a druhotných zdrojů energie pro rok 2016 (Program EFEKT).  Partnerem projektu je energetická společnost E.ON.  
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