TREZOR TEST s.r.o.

----------------------------------------------------------------------------------------------Spojení
Na Vršku 67
250 67 Klecany

Sídlo - kancelář
Na Vršku 67
250 67 Klecany – Praha východ
tel. 284 892 997
e-mail trezortest@trezortest.cz
www.trezortest.cz

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA XIX. ROČNÍK SEMINÁŘE:

Certifikace a zkoušení mechanických zábranných a poplachových systémů po roce 2015

------------------------------------------17. 9. 2015

Místo konání
Centrum Čertousy s.r.o.
Bártlova 35/10
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Vážení přátelé,
již tradičně pořádá naše společnost podzimní seminář se zaměřením
na certifikaci a zkoušení mechanických zábranných systémů (dále jen MZS)
a poplachových systémů (dále jen PS), na který si Vás tímto dovolujeme
pozvat. Jak již z jeho názvu vyplývá, je zaměřen na současný stav výkonu certifikace a zkoušení MZS a PS, ale zejména na další vývoj v tomto oboru..
Hlavním cílem semináře je upřesnění postupů certifikace uvedených
komodit podle ČSN EN, EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN
ISO/IEC 17067 a certifikační postup NBÚ 2012 – aktualizace 2015.
S tím je spojeno i další téma - informace o nových normativních dokumentech jak již platných tak připravovaných.
Velmi rádi bychom, ve spolupráci s Vámi, vytvořili na semináři takovou
atmosféru, aby se stal též společenským setkáním s možností budovat a rozvíjet naše i Vaše vzájemné obchodní vztahy.
Na Vaši účast se těšíme.
Ing. Petr Koktan
jednatel společnosti

Ing. Kamil Maryško
jednatel společnosti

Časový rozvrh semináře
09.30 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00

Prezence
Blok I
Blok II
Přestávka, občerstvení
Blok III
Diskuse - závěr

Organizační garant školení: Zdenka Fišerová
TREZOR TEST s.r.o.
tel: 284 892 997
e-mail: trezortest@trezortest.cz

Využijte možnosti navštívit veletrhy www.forarch.cz/2015 do 18:00 hod
a www.fsdays.cz do 18.00 hod.

PROGRAM SEMINÁŘE

ZAHÁJENÍ

Blok I – Základní principy uvádění MZS a PS na trh v ČR a EU
Volný pohyb zboží v EU a ČR – ochrana oprávněného zájmu
Právní úprava posuzování shody a dozor nad trhem
Posuzování shody výrobku z pohledu jeho uvedení na trh – bezpečný
výrobek, techniky při posuzování shody

Blok II – Postup zkoušení a certifikace MZS a PS po roce 2015
Základní požadavky na certifikaci výrobků – shrnutí, (ČSN EN ISO/IEC
17065 a ČSN EN ISO/IEC 17067)
Požadavky na kování pro bezpečnostní dveře podle EN 1627:2015 –
změna kapitoly 6
Aktualizace certifikačního postupu NBÚ – verze 2015
Požadavky na dokumentaci, obsah protokolů
Informace o normách navazujících na verzi EN 1627:2015

Blok III - Souhrnné informace o změnách pro oblast PS a MZS
Informace o aktuálním stavu norem pro PS – EZS, probíhajících revizích, plán zavedení nových norem, atd.
Informace o dalších připravovaných normách pro MZS – mechatronické
visací zámky, mechatronické dveřní kování
Informace o aktuálním stavu norem pro trezorové hospodářství

Diskuse
ZÁVĚR – vyhodnocení semináře – pozvánka na příští seminář

Případné konkrétní dotazy k uvedené problematice, ke zkoušení či certifikaci je možné zaslat předem na uvedenou e-mailovou adresu, za Vaše dotazy a náměty Vám předem děkujeme.

Pokyny pro účastníky:
1. Místo konání: Centrum Čertousy s.r.o.
Bártlova 35/10
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
2. Datum konání: 17. září 2015

3. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 11. září 2015 na adresu
TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67
250 67 Klecany
e-mail trezortest@trezortest.cz
4. Účastnický poplatek činí 1.500,- Kč včetně DPH pro jednoho účastníka.
Cena zahrnuje studijní materiál a občerstvení.
5. V případě potřeby pomůžeme zajistit ubytování.
6. Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme.
7. Platbu poukažte:
ČSOB Praha
číslo účtu: 3575651/0300
variabilní symbol: Vaše IČ
do zprávy pro příjemce: jméno účastníka

IČ: 47544147
DIČ: CZ47544147
8. Změna programu vyhrazena.
9. Kapacita sálu je cca 70 osob.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
(zašlete nejpozději do 11. září 2015,
nebo zasílejte e-mailem na trezortest@trezortest.cz)
na SEMINÁŘ
Certifikace a zkoušení mechanických zábranných a poplachových
systémů po roce 2015

Jméno, příjmení ……………………………………………………………….………
Firma – název

………………………………………………………………….……

Adresa firmy

.……………………………………………………………….……...

Telefon, Fax

………………………………………………………………….……

Číslo účtu/banka ……………………………………………………………….………
IČ ………………………………………. DIČ …………………………………….….
Zaměření

……………………………………………………………………….

Potvrzujeme, že předmětnou částku za seminář 1.500,- Kč uhradíme:
převodem na číslo účtu 3575651/0300, var. symbol: Vaše IČ
do zprávy pro příjemce: jméno účastníka
v hotovosti před zahájením semináře
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