
     

Installatørmøder 2019
INFORMATIONSMØDER 

FOR EL-FAGFOLK
I HELE LANDET

DIN KONTAKT TIL RELEVANT VIDEN



Hør om de nyeste lovmæssige tiltag, vores praktiske 
erfaringer med el-tilsyn og meget mere!

Med de nye regler lige om hjørnet er spørgsmålene mange, 
og der sker hele tiden nyt i elbranchen.

Derfor afholder ELsikkerhed igen i år fyraftensmøder i hele 
landet, hvor vi deler viden om teoretisk og praktisk udførelse 
af elektriske installationer.

Vi tager nogle af de aktuelle emner op, og giver konkrete og 
relevante svar med eksempler fra installatørernes hverdag.

HUSK! Overgangsperioden til de nye regler slutter 1. juli.

Tilmeld dig allerede i dag:

ELSIKKERHED.NEMTILMELD.DK

KOM TIL INFORMATIONSMØDE

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


PROGRAM 2019*

kl. 16.00 - 19.00
• Velkommen

• Sidste nyt vedr. 70/75%-reglen og de nye regler for
dimensionering i boliger

• Nye regler for ”særlige” områder

• Fælles adgangsveje efter de nye regler (HD 60364)

• Elsikkerhedsregler.dk bliver til sik.dk

• Fremtidens husinstallationer: Smart Home udstyr som en
del af den faste installation - nyheder, tips og tricks

• Vælg den rigtige beskyttelse: Få helt styr på RCD/AFD
/SPD osv. Mulige fejlstrømme i moderne installationer..!

• Nyt kursus fra ELsikkerhed: ‘Sikker el’ for maskin- 
operatører.

• Nyt dimensioneringsværktøj på vej: En løsning til at
dokumentere dimensionering af boliger efter 1. juli 2019.

Herefter byder ELsikkerhed på  
en let anretning hygge og networking.

*Der tages forbehold for ændringer i programmet
 Prisen er ekskl. moms. Max 5 deltagere pr. virksomhed

DELTAGERPRIS: KR. 895,-*

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


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

5. februar 2019

6. februar 2019

11. februar 2019

20. februar 2019

21. februar 2019

4. marts 2019

6. marts 2019

7. marts 2019

19. marts 2019

Aarhus 

Aalborg 

Hjørring 

Esbjerg 

Randers 

Sønderborg 

Svendborg NYHED!

Odense 

Thisted NYHED!

Vejle 25. marts 2019

23. april 2019

24. april 2019

Nykøbing Falster 

Ringsted 

Ballerup 25. april 2019
*Der tages forbehold for ændringer i datoer
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