Společnost Eaton vás zve 23.11. a 30.11 na blok odborně-technických přednášek
v rámci živého vysílání Virtuálního veletrhu Eaton.
Můžete se těšit na názorné ukázky našich produktů, řešení, normativu, zajímavosti z praxe, odborné
rady, které vám pomůžou ve vaší práci, a to v takové kvalitě jako byste byli účastníky živého
veletrhu. Velký prostor bude věnován také dotazům, které nám můžete pokládat předem.
Vstup na veletrh a na školení je zdarma.
👍👍 TIP: Po zaregistrování do veletrhu, už můžete opakovaně vstupovat po dobu 24 hodin
denně, a to pouze přes registrační email. Proto se neváhejte co nejdříve zaregistrovat, abyste si
již začátek veletrhu a naše přednášky mohli vychutnat v náležité pohodě.
Harmonogram a témata
23. 11. úterý
9:00 - 9:05

Úvodní slovo obchodního ředitele Jana Hrůzy.

9:05 - 10:00 Instalační přístroje a domovní rozvodnice, školí Jan Marek, Šimon Szczotka
Anotace: Modulární přístroje a domovní rozvodnice Eaton pro bezpečnou a spolehlivou
elektroinstalaci.
10:30 - 11:30 Automatizace s programovatelným relé easyE4, školí Jan Palkovský
Anotace: Přehled výrobků rodiny easyE4, široká nabídka pohodlných řešení pro jednoduché i
složitější aplikace.
12:00 - 13:00 VN rozváděče s technologií SF6-free a distribuční transformátor, školí Pavel
Vyhnálek
Anotace: "VN rozváděče bez plynu SF6 a distribuční transformátory v souladu se standardy IEC a
požadavky na Ecodesign"
13:30 - 14:30 Chytrá elektroinstalace Go Wireless, školí Jaromír Pávek
Anotace: Představíme vám časem ověřené bezdrátové řešení pro osvětlení, rolety, ventilaci nebo
vytápění pomocí naprogramovaných sad Go Wireless. Také se dozvíte, jak snadno implementovat
chytrou jednotku a vytvořit tak opravdu chytrý dům.
15:00 - 15:50

Nahlédněte s námi do výrobního závodu Eaton v Suchdole nad Lužnicí

30. 11. úterý
9:00 - 10:00 Power Defence a xEnergy Basic/Light, školí Jan Marek, Šimon Szczotka
Anotace: Nová řada kompaktních jističů Power Defense je plně kompatibilní s rozváděčovými
systémy Eaton. Jednoduché a dostupné řešení pro výkonové rozváděče až do 800 A.
10:30 - 11:30 Bezpečné vypnutí pomocí RMQ-Titan a výběr vhodného průmyslového
stykače pro vaši aplikaci, školí Jan Palkovský
Anotace:
Výběr přístrojů pro nouzové vypnutí a zastavení a přehled stykačů pro různé druhy zátěží.
12:00 - 13:00 Bezpečnost osob-nouzové osvětlení, požární komponenty, protipožární
rozváděče, školí Petr Eliáš
Anotace: Bezpečnost osob by měla být pro všechny vlastníky budov tou nejvyšší prioritou. Pokud
dojde k nějaké nenadále a nebezpečné situaci, je potřeba zajistit napájení pro požárně
signalizační jednotky a pomocí nouzového osvětlení zajistit rychlou a bezpečnou evakuaci.
13:30 - 14:30 Záložní napájení pomocí UPS, školí Jindřich Bulva
Anotace: Přehled zdrojů záložního napájení zejména pro domovní aplikace
15:00 - 15:50 Představení Evropského inovačního centra Eaton v Roztokách u Prahy

Všechna školení budou k dispozici po odvysílání pouze po dobu trvání veletrhu.

Program doprovodných aktivit:
24.11., 25.11., 26.11. a 29.11.
Možnost krátkého videohovoru s obchodníkem. Přejděte do kategorie “Můj program" a rezervujte
si termín obchodního jednání v oblasti a regionu, ve kterých potřebujete pomoci.
24.11., 25.11., 26.11. a 29.11.
Na každém stánku proběhne písemný chat s produktovými specialisty. Zde můžete pokládat
technické dotazy na danou problematiku a produkty. (9:00 - 16:00)
23.- 30. 11.
Soutěž „Stahuj a vyhraj poukázku na sportovní zboží Husky“. V rámci Virtuálního veletrhu Eaton
máte možnost sbírat body za vaši aktivitu a tak vyhrát dárkový poukaz.

