Strokovni seminar

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za
nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Vse na enem mestu
Za naročnike Elektrotehniške revije ER - 20 % popust!

Ministrstvo za okolje in prostor je 27. avgusta 2021 v Uradnem listu RS, št. 140/21 objavilo
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnik
o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Sočasno z objavo pravilnikov sta že izdani tudi
prenovljeni smernici: Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne
električne inštalacije in Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2021 Zaščita pred
delovanjem strele.
Oba Pravilnika skupaj s pripadajočima Tehničnima smernicama prinašata kar nekaj novih
zahtev za projektiranje, izvajanje in pregledovanje NN električnih inštalacij in zaščite pred
delovanjem strele.

Posebni primeri
električnih inštalacij
Zahteve glede energijske
učinkovitosti
Zahteve za delovanje
električnih inštalacij v
primeru požara

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene vse bistvene novosti obeh Pravilnikov in
prikazane vse ključne spremembe in dopolnitve pripadajočih Tehničnih smernic, kjer je
dodano več novih poglavij, zato je prav, da se strokovnjaki in uporabniki z njimi seznanite.
Poudarek na strokovnem seminarju bo namenjen tudi posebnim primerom električnih
inštalacij, ki jih določata Pravilnik in Tehnična smernica in so v zadnjem času zelo aktualne:
•
kopalnice, bazeni, savne, plinske kotlovnice, kampi,
•
vgrajene fotonapetostne naprave in fotonapetostna napajalna omrežja,
•
prenosne fotonapetostne naprave (naprave »Plug & Play«),
•
polnilnice za električna vozila in
•
druge posebne vrste električnih inštalacij.
Predstavljeni bodo standardi, ki so navedeni za posebne inštalacije ali lokacije.
Na strokovnem seminarju bodo prikazane tudi zahteve glede energijske učinkovitost
električnih inštalacij in zahteve za delovanje električnih inštalacij v primeru požara
predvsem za posebne primere električnih inštalacij in lokacij, ki so v zadnjem času zelo
aktualne kot so fotonapetostne naprave, prenosne prenosne fotonapetostne naprave ter
polnilnice za električna vozila.

Predavatelji
mag. Drago Pavlič, univ.dipl.inž.el.
mag. Andrej Zorec, univ. dipl .inž. el.,
Aleš Napast, univ.dipl.inž.el.
Več si preberite na www.agencija-poti.si/Izobraževanje
Kotizacija
Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 15.30 ure

Novi Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah:
• pomen in vloga Pravilnika,
• novosti Pravilnika,
• zahteve in načini izpolnjevanja zahtev za električne inštalacije,
• preverjanje električnih inštalacij,
• Pravilnik in projektna dokumentacija.
Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije in uporaba
standardov po posameznih sklopih:
• Pomen in vloga Tehnične smernice
• Namen in področja uporabe
• Vrste sistemov električnih inštalacij
• Zahteve za projektiranje in izvedbo nizkonapetostnih električnih inštalacij
• Zaščita pred električnim udarom
• Zaščita pred preobremenitvijo vodnikov
• Zaščita pred toplotnim učinkom in prenapetostjo
• Zahteve za izvedbo električnih razdelilnikov
• Energijska učinkovitost električnih inštalacij
• Zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja električne opreme
• Preverjanje nizkonapetostnih električnih inštalacij- novosti
• Posebni primeri električnih inštalacij
Poudarek bo na spremembah v prenovljeni Tehnični smernici in na upoštevanju zahtev standardov.

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je seminar
namenjen zaključenim skupinam do
največ 20 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Novi Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična smernica TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele
• pomen in vloga Pravilnika in Tehnične smernice,
• novosti Pravilnika in Tehnične smernice,
Pregled slovenskih in mednarodnih standardov na področju zaščite pred delovanjem strele in
prenapetostne zaščite:
• karakteristike strele, vzroki in posledice delovanja strele in prenapetosti,
• stanje tehnike izvedbe sistemov za zaščito pred delovanjem strele,
• načrtovanje, izvedba in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele,
• osnove prenapetostne zaščite,
• praktični primeri.

Prijavnica
NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za
nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si
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Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

