
 
 
 

Společnost    Vibrotech s.r.o. 
 
 

pro Vás připravili 

23. ročník semináře „CMS 2020“ 
 

Představení nových produktů:  

DT-12x – snímače hřídelových vibrací s integrovaným výstupem 4–20 mA 

Představení akustické kamery Brüel&Kjaer S&V 

SETPOINT – certifikace SIL 2 
 

Odborný program semináře: 

Speciální diagnostické metody generátorů – vzduchová mezera (Air Gap), 
magnetický tok (Magnetic Flux), vibrace čel vinutí generátorů a parciální výboje 

(Partial Discharge) 

Základy měření zvuku – seznámení s technikou a metodami měření zvuku 
 

 

********* Seminář v jarním cyklu a obvyklém programovém uspořádáním ********* 
*** Seminář za účasti tradičních přednášejících Ing. Vály, Prof.Dr.Ing. Němečka, Ing. Labaje *** 

 
 

Termín:  19.5.2020 až 21.5.2020 

Místo:   Sporthotel Kácov 
Kácov 307  
285 09 Kácov 

http://www.sport-hotel.cz/ 

 

Účastnický poplatek za celý seminář:           4.900,- Kč bez DPH   (5.929,-Kč včetně DPH) 
        

Doplňující informace: 

- každý přihlášený zájemce o nabízený seminář obdrží nejpozději do 10.5.2020 podrobné informace (program) a organizační 
upřesnění pro seminář, 

- seminář bude veden formou tematických bloků (dle programu) s praktickým předvedením měření a vysvětlením reálných 
případů z praxe, 

- účastnický poplatek zahrnuje ubytování po dvou na dvojlůžkových pokojích pro všechny dny semináře a náklady související s celou 
akcí v areálu hotelu (v případě požadavku se pokusíme, s ohledem na kapacitu hotelu, zajistit za příplatek individuální ubytování), 

- platba účastnického poplatku bude provedena převodem na základě faktury vystavené do 10 dnů po skončení semináře, 

- s případnými dotazy se neváhejte obrátit na níže uvedený kontakt. 

Věříme, že jsme Vás oslovili s již tradičním seminářem a zajímavým programem, který bude zarámován atraktivním a příjemným 
prostředím Sporthotelu Kácov s bohatým společenským zázemím Vašeho pobytu. 

Máte-li zájem o toto setkání (věříme, že v neformální, ale o to více diskusní atmosféře), 

zašlete, prosím, svou přihlášku na seminář 

poštou nebo e-mailem (postačí kopie (sken) přihlášky s uvedením všech údajů) s případnými podněty k programu a diskusi, a to 
 

do: 

15.4.2020 

http://www.sport-hotel.cz/
http://www.oblibene.biz/userdata/shopimg/sport-hotel/Image/velke/hotel-v-noci.jpg


Přihlášku, prosíme, vyplňte a zašlete do 15. 4. 2020 buď poštou, nebo e-mailem (jako kopii této přihlášky s uvedením všech údajů) na naši 
kontaktní adresu uvedenou níže na této stránce. 

 

Přihláška na seminář 
CMS 2020 – ve dnech 19. 5. - 21. 5. 2020 

 
 
E-mail: info@vibrotech.cz 
(Přijetí přihlášky Vám bude elektronickou poštou potvrzeno) 
 

 

Účastník:  
(tučně jsou označeny povinné údaje) 

1 2 

Příjmení:   

Jméno:   

Titul:   

Firma/podnik:    

IČO / DIČ:   

Adresa:   

Tel. /Mob. tel.:    

E-mail:   

Požadavky, připomínky:    

Podpis:   

Storno poplatek:  
V případě zrušení objednávky semináře po 30.4.2020 Vám budeme fakturovat storno poplatek ve výši 2000,- Kč bez 
DPH. 

Kontakt – organizace semináře: 
Informace uvedené v této pozvánce s doplněním o další odkazy jsou dostupné na naší internetové adrese: 

www.vibrotech.cz 

Zde lze také získat přihlášku na seminář, s možností přímého vyplnění a odeslání elektronickou poštou. 
 

Na setkání s Vámi se těší: 
 

 
Ing. Tomáš Stehlík 

Jednatel společnosti Vibrotech s.r.o. 
E-mail: tomas.stehlik@vibrotech.cz 

 

 
 

 

Vibrotech s.r.o. 
Počernická 96, 108 00 Praha 10 – Malešice 

Tel.:+420 2 6702 1100 
info@vibrotech.cz 
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