DIN KONTAKT TIL RELEVANT VIDEN

					

Installatørmøder 2022
- FYRAFTENSMØDER
FOR EL-FAGFOLK
I HELE LANDET

KOM TIL INSTALLATØRMØDE
ELsikkerhed trækker i grønt...
Vi er alle del af den grønne omstilling, og der bliver talt om
bæredygtighed og klimavenlighed fra alle kanter.
ELsikkerhed tager den praktiske og faglige tilgang og sætter
bl.a. fokus på, hvordan du som elinstallatør kan øge din konkurrenceevne ved at være på forkant med den grønne omstilling.
Grønne og energivenlige løsninger fylder mere og mere
- både i de private hjem - og på forsyningsnettet. Vi dykker
ned i de faglige udfordringer og ser på praktiske løsninger,
som el-fagfolk kan benytte sig af i hverdagen.
Gennemgang af de seneste og kommende ændringer og krav i
standardserien DS/HD 60364 for elektriske installationer, som
udkommer i en ny udgave hvert år, er også på programmet.
Så kom til fyraftensmøde med ELsikkerhed i hele landet.
Du får seneste nyt fra branchen og fokus på den grønne omstilling med en praktisk og faglig tilgang til emnet - og ikke
mindst konkrete og relevante svar på dine spørgsmål.
Vi glæder os til at se dig!

ELSIKKERHED.DK/TILMELD

PROGRAM 2022*
kl. 16.00 - 19.00
• Vi byder velkommen med kaffe og kage.
• Ladestandere: Krav, test og gode råd til dimensionering og
installation af ladestandere både offentlige steder og i boliger.
• Load-sharing /Load management: Praktiske eksempler på
anvendelse af belastningsstyring - også i boliger.
• Spørgsmål og svar: Fra din hverdag med DS/HD 60364,
Installationsbekendtgørelsen og grøn omstilling.
• Fremtidens forsyningsnet: Belastning af nettet med elbiler,
varmepumper, solceller mv.
• Nye regler siden sidst: DS/HD 60364 kan næppe kaldes en
nyhed længere, men der sker hele tiden ændringer i krav og
standarder.
• Prøv det selv: Fremvisning af det nyeste testudstyr til
ladestandere og et digitalt opmærkningssystem.
Herefter byder ELsikkerhed på en let anretning
med hygge og networking.

DELTAGERPRIS: KR. 945,-*
*

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

SE HVORNÅR VI KOMMER
TIL EN BY NÆR DIG*
Herning

5. april 2022

Hjørring

6. april 2022

Vejle

26. april 2022

Aalborg

27. april 2022

Randers

10. maj 2022

Esbjerg

11. maj 2022

Aarhus

19. maj 2022

Sønderborg

1. juni 2022

Thisted

2. juni 2022

Webinar ONLINE!

9. juni 2022

Ballerup

30. august 2022

Rønne NYHED!

31. august 2022

Odense

6. september 2022

Svendborg

15. september 2022

Ringsted

20. september 2022

Vordingborg NYHED!

21. september 2022
*

Der tages forbehold for ændringer i datoer
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