
• Statické elektrické testovanie izolačného 
   systému elektromotorov

• Dynamické testovanie elektromotorov za prevádzky

• Meranie čiastkových výbojov na točivých strojov 
   ako najcitlivejšia metóda identifikácie a lokalizácie 
   izolačných problémov

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIE:
27. október 2020
Hotel Magnus****, Považská ulica 1706 / 35
911 01 Trenčín

2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedená cena bez DPH):
    50€ / osoba

V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním seminára
∙ občerstvenie a obed
∙ certifikát Megger

3. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Po zakúpení vstupenky v eshope Vám v prípade vybranej platby 
prevodom príde na vyplnený email zálohová faktúra.

Faktúra k prijatej platbe resp. vyúčtovacia faktúra bude zaslaná 
elektronicky emailom.

Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet:
 IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
 SWIFT: GIBASKBX
 názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
 IČO: 46701958
 IČ DPH: SK2023529585
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány  

C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

4. PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE:
A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na:           
     www.elektromanagement.sk
B) zaslaním objednávky na mail:
     objednavky@elektromanagement.sk
C) poštou na adresu: 
     Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
    najneskôr do 23. 10. 2020 alebo do naplnenia kapacity

6. ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY (ZAKÚPENÍM VSTUPENKY) 
    

VZNIKÁ PRÁVNY VZŤAH

medzi dodávateľom Elektro Management, s.r.o. a odberateľom. 

V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Viac ako 50 % všetkých porúch točivých strojov 

je spôsobených izolačnými problémami 
na vinutiach statorov a rotorov. Tieto problémy 

nie je možné v rámci preventívnej údržby 
diagnostikovať vibroanalýzou, ale len statickým 
testovaním elektrických parametrov izolačných 

systémov točivých strojov, pričom významnú úlohu 
pri tom zohráva tzv. rázová skúška.

Ďalšou možnosťou analýzy stavu celého systému 
napájanie - točivý stroj - záťaž je tzv. dynamické 

testovanie za prevádzky, kedy sa na základe 
merania napätí a prúdov a na základe sofistikovanej 

softvérovej analýzy dajú identifikovať 
a detekovať nielen problémy spôsobené samotným 

točivým strojom, ale aj napájaním alebo záťažou. 

Najprogresívnejším a zároveň najcitlivejším spôsobom 
diagnostikovania izolačných systémov točivých strojov 

je meranie čiastkových výbojov, ktoré je schopné 
odhaliť proces degradácie izolácie ešte v ranom štádiu.

Odborný lektor: 
Mike Herring

aplikačný špecialista pre diagnostickú techniku 
točivých strojov pre región Európy a Blízkeho východu 

Megger Baker, Veľká Británia

Odborný tlmočník:
Ing. Róbert Madarász

pracuje 25 rokov v oblasti meracej a diagnostickej 
techniky pre energetiku a priemysel

obchodný riaditeľ Megger s.r.o., Slovensko

Organizačný garant:
Elektro Management, s.r.o.

Dlhá 107, 949 01 Nitra
Mobil: 0905 211 728

office@elektromanagement.sk
www.elektromanagement.sk

www.road-show.sk

ktorý sa uskutoční

MEGGER BAKER a ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., 
si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár

„Diagnostika točivých strojov – 
statické a dynamické testovanie 

elektromotorov“

27. 10. 2020     
v Trenčíne

ČO SA DOZVIETE

TÉMY



PROGRAM NÁVRATKA
Registrácia

Statické elektrické testovanie izolačného  
systému elektromotorov - blok I
Typy a mechanizmy izolačných závad 
na točivých strojoch
Správna metodika statického elektrického 
testovania elektromotorov
Rázová skúška ako kľúčová skúška pre identifikáciu 
najčastejších typov izolačných problémov
Praktické príklady závad identifikovaných 
statickým testovaním

Prestávka s občerstvením

Statické elektrické testovanie izolačného 
systému elektromotorov - blok II
Praktické príklady závad identifikovaných 
statickým testovaním
Praktická ukážka statického testovania 
elektromotora analyzátormi Megger Baker
DX/ AWA
Diskusia na tému Statické testovanie

Dynamické testovanie elektromotorov 
za prevádzky - blok I
Teoretický úvod do dynamického testovania 
točivých strojov

Obedňajšia prestávka

Dynamické testovanie elektromotorov 
za prevádzky - blok II
Výhody testovania celého systému napájanie/
motor/ záťaž pomocou dynamického testovania
Typy závad identifikovateľné dynamickým 
testovaním
Prípadové štúdie závad identifikovaných 
dynamickým testovaním
Praktická ukážka dynamického testovania 
elektromotora pomocou analyzátora
Megger Baker EXP
Diskusia na tému Dynamické testovanie

Prestávka

Meranie čiastkových výbojov na točivých  
strojoch, ako najcitlivejšia metóda identifikácie 
a lokalizácie izolačných problémov
Teoretický úvod do problematiky čiastkových 
výbojov
Prehľad možností a technológií na offline a online 
meranie čiastkových výbojov na točivých strojoch
Záverečná diskusia

Záver seminára

(Dôležité odoslať do 20. 10. 2020)

27. 10. 2020, Trenčín Hotel Magnus****

Názov firmy: .........................................................................
Adresa: .................................................................................
Tel./mobil: .............................................................................
e-mail: ..................................................................................
Na tento email Vám bude zaslaná vstupenka, 

v prípade platby prevodom faktúra a organizačné pokyny.. 

IČO: .......................................................................................
DIČ: .......................................................................................
IČ DPH: ..................................................................................
Účastník(ci), pracovná pozícia: ........................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Spôsob platby označte krížikom

 Platba prevodom
 Platba na mieste v hotovosti, platobnou kartou

V: ...........................................................................................
Dňa: .......................................................................................

.................................
Podpis a pečiatka

Podpisom návratky súhlasím so spracovaním osobných údajov
podľa nariadenia Euróskej únie o ochrane osobných údajov.

Podrobné informácie nájdete na 
www.elektromanagement.sk
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Meracia a diagnostická technika 
od elektrárne, až po zásuvku

Meriame od roku 1889

Systémy na lokalizáciu                         
porúch a diagnostiku 

káblov

Testery elektrických
inštalácií

Testery elektrických
ochrán

Testery výkonových
transformátorov

Testery výkonových 
vypínačov

Testery batérií, 
prechod. odporov, 

izolač. odporu

Testery točivých 
strojov

Megger s.r.o.
Rožňavská 12

821 04 Bratislava
info.sk@megger.com

www.megger.sk

 


