seminář

Organizační garant:

Hlavní mediální partner

Mediální partner akce

Vážená paní, vážený pane,
společnost AZ Promo si Vás dovoluje pozvat na odborný stavební seminář:

Požární uzávěry v provozních
podmínkách budovy
Termíny a místa konání:
Termíny
10. 4. 2014
17. 4. 2013
29. 4. 2014
6. 5. 2014

Místa
Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336
Praha, Hotel Čechie, U Sluncové 618
Brno, BVV, Výstaviště 1, sál Morava
Ostrava, Club hotel Harmony, 28. října 170

vlastností, dále také na možné kombinace různých typů
uzávěrů.
Somati systém s.r.o.

n 8:30 – 9:00
• Prezence (úhrada 200Kč v hotovosti u prezentace)
n 9:00 – 9:15
• Značení požárních uzávěrů v souvislosti s provozními
podmínkami stavby.
Ing. Pavel Šebesta
n 9:15 – 10:00
• Návrh a provozní podmínky protipožárních uzávěrů;
specifika návrh protipožárních fasádních a střešních
prosklených konstrukcí. Seznámení jak s technickými
možnostmi požárních konstrukcí (fasád, střech) a
uzávěrů (otočných i posuvných), tak i s omezeními
vyplývajícími z provozních podmínek (obzvláště u dveří
na únikových cestách).
Jansen
n 10:00 – 10:45
• Speciální požární uzávěry v provozu stavby. Specifika
vybraných druhů provozů a požadavků na instalaci
požárních uzávěrů. Porovnání nejvýznamnějších rozdílů
z pohledu fyzikálních, mechanických a provozních

n 10:45 – 11:05
• Přestávka, občerstvení
n 11:05 – 11:50
• Protipožární uzávěry a jejich správná aplikace. Požární
textilní uzávěry, rozdělení a možnosti aplikace, požární
uzávěry na dopravníková zařízení, sekční lamelová vrata
Omnicompact.
Stöbich Brandschutz s.r.o.
n 11:50 – 12:35
• Pohled dotčeného orgánu státní správy při uvádění
stavby do provozu.
• Příčiny vzniku a rozšíření požáru.
Host semináře
Diskuze, slosování dotazníků
n 12:35 – 13:10
• Oběd

Program

Odpovědní lístek:

Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.
Každý účastník obdrží zdarma katalogy, DVD a prospekty.

Příjmení, jméno, titul: _______________________________________ Firma: _________________________________________
Autorizace (nepovinná):

Ano

Ne

Projekční firma

Stavební firma

Ostatní ________________________

Korespondenční adresa: _____________________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________Telefon: __________________ Fax: ____________________
Dotaz (v závěru akce bude Váš dotaz zodpovězen):
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Potvrzuji účast na fóru konaném dne: 10. 4. HK, 17. 4. PH, 29. 4. BN, 6. 5. OV
Možnosti přihlášení: AZ PROMO s.r.o., Dělnická 54, 170 00 Praha 7;
e-mail: azpromo@azpromo.cz; fax: 286 882 021; on-line na: www.azpromo.cz

