
ATEX PROJEKT
SESJA SZKOLENIOWA DLA SPECJALISTÓW
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
16-17 października 2018 r. w Strykowie k. Łodzi

ATEX PROJEKT 
Zapraszamy na dwudniową sesje szkoleniową 

dla specjalistów branży elektrycznej

Sesja szkoleniowa przeznaczona jest dla projektantów branży elektrycznej wykonujących projekty instalacji,
w których występują strefy zagrożone wybuchem. Sesja dostarcza kompleksowej wiedzy w zakresie doboru
urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem, projektowania systemów iskrobezpiecznych oraz zasad 
projektowania instalacji ochrony odgromowej i przepięciowej w strefach.

Możliwe jest uczestnictwo tylko w jednym z wybranych dni szkoleniowych.

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy wypełnić dołączony formularz zgłoszeniowy
 i wysłać faxem  (58 346 43 44) lub mailem na adres szkolenia@ase.com.pl.

 Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o jak najszybsze zgłoszenie.



INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Cena dwudniowej Sesji szkoleniowej wynosi 1600 zł netto 
i obejmuje:

•  materiały szkoleniowe
•  książkę „Urządzenia elektryczne Ex”
•  obiad po zajęciach szkoleniowych oraz serwis kawowy.

Cena jednodniowego szkolenia (do wyboru) 
– 850 zł netto.

ORGANIZATOR SZKOLENIA:  

Akademia Bezpieczeństwa ASE 
tel:   +48 58 520 77 39
mob: +48  601 480 291
fax:   +48 58 346 43 44
mail:  szkolenia@ase.com.pl

www.akademiabezpieczenstwa.com

Firma ASE Sp. z.o.o zastrzega sobie prawo do odwołania 
szkolenia oraz zmiany wykładowców.

PROGRAM SESJI

Prowadzący: dr inż. Bolesław Dudojć - pracownik naukowy 
Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni, 
doświadczony specjalista w zakresie urządzeń w wykonaniu 
przeciwwybuchowym oraz iskrobezpieczeństwa, autor licznych 
artykułów nt. urządzeń w wykonaniu iskrobezpiecznym w 
prasie polskiej i międzynarodowej, laureat tytułu Człowiek Roku 
„Magazynu Ex”.

Prowadzący: dr Jarosław Wiater - adiunkt w Katedrze Telekomunikacji 
i Aparatury Elektronicznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Białostockiej, specjalista zagadnień ochrony odgromowej obiektów 
budowlanych, przepięciowej urządzeń i systemów elektronicznych.

ATEX - Technika przeciwwybuchowa oraz 
iskrobezpieczeństwo

I DZIEŃ WTOREK 16.10.2018 II DZIEŃ ŚRODA 17.10.2018

Ochrona odgromowa i przepięciowa 
w strefach zagrożonych wybuchem

Rozpoczęcie: godzina 10.00

ATEX - Technika przeciwybuchowa

 › Atmosfera wybuchowa
 › Strefy zagrożone wybuchem
 › Grupy i kategorie 
 › Zabezpieczenia urządzeń
 › Grupy wybuchowości i klasy temperaturowe
 › Instalacja i eksploatacja
 › Obowiązujące przepisy
 › Strefy pyłowe
 › Zmiany wprowadzone nową dyrektywą ATEX 2014/34/UE

Iskrobezpieczeństwo

 › Zasady projektowania
 › Urządzenia proste
 › Instalacje i przewody w obwodach IS
 › Systemy iskrobezpieczne

 › Przepisy i normy dotyczące ochrony odgromowej oraz zasad 
ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej oraz obwodach 
sygnałowych.

 › Mechanizm rozwoju pioruna i skutki działania prądu piorunowego. 
Podstawowe zasady ochrony   odgromowej obiektów budowlanych 
i urządzeń technicznych. Zasady wyznaczania stref chronionych 
oraz odstępów bezpiecznych.

 › Strefowa koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej. Podstawowe 
informacje o urządzeniach ograniczających przepięcia oraz zasady 
ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej.

 › Urządzenia ograniczające przepięcia oraz zasady ograniczania 
przepięć w obwodach przesyłu sygnałów.

 › Specyfika ochrony odgromowej obiektów zagrożonych wybuchem. 

 › Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy wypełnić dołączony
formularz zgłoszeniowy i następnie wysłać faxem: 58 346 43 
44 lub skan mailem na adres: szkolenia@ase.com.pl



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Niniejszym zgłaszam udział w sesji szkoleniowej 

ATEX PROJEKT  

Sesja szkoleniowa dla specjalistów branży elektrycznej 

 w Strykowie k. Łodzi, 16-17 października 2018 roku 

 
DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. kontaktowego e-mail* 

    

    

    

    

* Na adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie udziału w szkoleniu 

Udział w szkoleniu: 

16 października 2018 
ATEX Technika przeciwwybuchowa oraz iskrobezpieczeństwo .… osoba/y x 850 zł 

17 października 2018 
Ochrona odgromowa i przepięciowa w strefach zagrożonych wybuchem 

… osoba/y x 850 zł 

Noclegi (w miarę wolnych miejsc) 

Data noclegu Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy 

15/16.10 … osoba/y x 200 zł … osoba/y x 150 zł 

16/17.10 … osoba/y x 200 zł … osoba/y x 150 zł 

 

Dodatkowe uwagi  

 
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie 
mailowej, które stanowi zawarcie umowy. 
Dane do wystawienia faktury: 

Firma: .................................................................................................................................................... 

NIP: ........................................................................................................................................................ 

Ulica: ....................................................................................................................................................... 

Kod pocztowy i miejscowość: .................................................................................................................. 

Uwagi:  ..................................................................................................................................................... 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na 
umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.  
Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem. Rezygnację ze szkolenia można zgłosić 
najpóźniej 10 dni przed szkoleniem. 
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w 
szkoleniu. 
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji pracodawcy Uczestnika szkolenia   ......................…………………………………………. 

Zgłoszenia prosimy wysyłać faksem na nr 058 346 43 44 lub zeskanować i przesłać mailem na adres szkolenia@ase.com.pl  
Kontakt: Grzegorz Kulczykowski,  tel. 058 520 77 39, kom.: +48 601 480 291, faks 058 346 43 44 
 
Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

mailto:szkolenia@ase.com.pl

