
     

Installatørmøder 2020
 - FYRAFTENSMØDER

FOR EL-FAGFOLK
I HELE LANDET

DIN KONTAKT TIL RELEVANT VIDEN



    

Få svar på dine spørgsmål om de nye regler!

Installationsbekendtgørelsen og især standarden HD 60364 
lægger flere steder op til en vurdering fra installatørens eller 
kundens side i forhold til valg af materiel, beskyttelses- 
metoder og helt generelt udførelse af elektriske installationer. 
Det giver naturligvis anledning til mange spørgsmål.
 
Derfor afholder ELsikkerhed igen i år fyraftensmøder i hele 
landet, hvor vi kommer med løsningsforslag, eksempler fra 
virkelige projekter og ikke mindst konkrete og relevante svar 
på dine spørgsmål.

Vi tager nogle af de aktuelle emner op, og giver god tid til 
spørgsmål og svar undervejs.

Slip for aflysninger! Vi garanterer at alle møder afholdes.

 

Tilmeld dig allerede i dag:

ELSIKKERHED.DK/TILMELD

KOM TIL INSTALLATØRMØDE

https://elsikkerhed.nemtilmeld.dk/category/installatoermoeder/


PROGRAM 2020*

kl. 16.00 - 19.00

• Vi byder velkommen med kaffe og kage.

•	Verifikation	iht.	60364:	Få styr på de nye krav til eftersyn 
og afprøvning.

•	Transientbeskyttelse:	Hvornår skal det installeres og er 
der en bagatelgrænse...?

• Spørgsmål og svar fra hverdagen med de nye regler.

•	Ændring	 af	 eksisterende	 installationer:	 Konkrete løs-
ninger til brug af de nye regler i praksis.

•	Krav	til	arbejde	under	spænding:	Hvor ofte skal man op-
dateres og er et ‘gammeldags’ L-AUS-kursus nok...?

•	Nyt	 dimensioneringsværktøj	 klar:	 Dokumenter dimen-
sionering af boliger efter HD 60364.

•	Byggevareforordningen:	Mærkning af kabler for brandsik-
kerhed.

Herefter	byder	ELsikkerhed	på	en	let	anretning	 
med	hygge	og	networking.

*Der tages forbehold for ændringer i programmet   
 Prisen er ekskl. moms. Max 6 deltagere pr. virksomhed

DELTAGERPRIS: KR. 895,-*



SE HVORNÅR VI KOMMER 
TIL EN BY NÆR DIG*

DIN KONTAKT TIL RELEVANT VIDEN
Birk Centerpark 40  •  7400 Herning  •  Tlf.: 71 31 34 34  •  mail@elsikkerhed.dk

www.ELsikkerhed.dk

Randers 26. februar 2020

Esbjerg 27. februar 2020

Hjørring   2. marts 2020

Vejle   3. marts 2020

Aarhus 12. marts 2020

Svendborg 18. marts 2020

Odense 19. marts 2020

Thisted 24. marts 2020

Aalborg 25. marts 2020

Herning 30. marts 2020

Sønderborg 31. marts 2020

Vordingborg 22. april 2020

Ballerup 23. april 2020

Ringsted 29. april 2020

Rønne 30. april 2020
*Der tages forbehold for ændringer i datoer


