Asociácia technických diagnostikov SR
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 040 00 Košice

Organizuje školenie vo

Vibrodiagnostike
s možnosťou pre certifikáciu personálu v Kategórii I a II, podľa ISO 18 436,
v dňoch :

15.07. – 18. 07. 2019
so začiatkom o 8:30 hod.
miesto konania:

Eustream, a.s.
Vihorlatská 8, 949 01 N I T R A

Cena školenia : 300 € / osoba
Náklady na stravu a ubytovanie si každý účastník hradí individuálne.
Prihlášku na školenie je potrebné zaslať v elektronickej podobe
do 30. júna 2019 na adresu : atdsr.petkova@gmail.com
Po školení je možnosť vykonať certifikačnú skúšku. Pristúpenie ku certifikačnej skúške je podmienené
zaslaním potrebných podkladov uverejnených na stránke http://www.atdsr.sk
Kontakt : Ing. Lukáš Zelenaj
email: atdsr.petkova@gmail.com, Mobil : 0905 200 150 alebo 0915 793 190
Certifikáciu vykoná akreditované stredisko COP TD v zmysle ISO 17024.
Bankové spojenie :
Banka :
Číslo účtu :
IBAN :
SWIFT :

Slovenská sporiteľňa, a.s.
445769672/0900
SK83 0900 0000 0004 4576 9672
GIBASKBX

Obsah školenia - Vibrodiagnostik I a II
- princíp mechanického kmitania,
- princípy zberu údajov a postupy merania,
- spracovanie signálov,
- monitorovanie stavu zariadení (napr. generátory, pohony, čerpadlá, ventilátory,
elektromotory, kompresory, prevodovky, spojky, ložiská a ďalšie.)
- určenie závažnosti poškodení a porúch,
- analýza porúch, nevyváženosť, nesúosovosť, zadieranie, porucha ložísk a ďalšie,
- nápravné opatrenia,
- vytváranie záverečných správ a dokumentácie,
- preberacie skúšky,
- sumarizácia školenia, príprava na skúšku,
- záverečné overenie vedomostí školenia.

Každý účastník školenia dostane osvedčenie o školení.

Obedy si účastník školenia môže objednať v mieste školenia v cene 3,80 EUR za jedlo.

Záväzná prihláška na školenie
Vibrodiagnostik I a II
Asociácia technických diagnostikov
Letná 9
0400 00 Košice
Slovenská republika

eustream, a.s.
Vihorlatská 8
94901 Nitra
Slovenská republika

IČO: 31 751 814
DIČ: 2020853538
Bankové spojenie:
Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0445769672/0900
IBAN: SK 83 0900 0000 0004 4576 9672
VS: IČO účastníka
SWIFT: GIBASKBX
Do správy pre prijímateľa pri úhrade prosíme uviesť meno účastníka

Účastnícky poplatok:

300€ - nie sme platcami DPH

Meno, priezvisko a titul:....................................................................................................
Trvalé bydlisko:.................................................................................................................
Prac. funkcia:.....................................................................................................................
Tel.: .................................................... e-mail:...................................................................
Záujem o certifikáciu : áno – nie / nehodiace škrtnite / Kategória
Objednávateľ /presná adresa/:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
IČO:.......................................................... DIČ:.................................................................
IČ DPH :.........................................................

...........................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa

...........................................................
Podpis účastní

Prihlášku odošlite na mailovú adresu: atdsr.petkova@gmail.com
Mám záujem o obedy počas školenia (označiť):

