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Firma UNIT s.r.o. s dlouholetou tradicí na českém
trhu vzdělávání pořádá:
Konference RADIOKOMUNIKACE 2016
26. ročník konference RADIOKOMUNIKACE

18. 10. – 20. 10. 2016

Pardubice

Konference je nejvýznamnějším setkáním odborníků z oblasti rozhlasového a televizního vysílání a mobilních komunikací
v České republice. Letošní ročník nabídne průřez aktuálním stavem radiokomunikačního oboru, upozorní na novinky, vývoj
a perspektivu do budoucna. Na přípravě této prestižní konference a jednotlivých přednášek se podílejí významní odborníci
z České republiky i ze zahraničí.

Vzdělávací aktivity
Seminář techniků televizních kabelových rozvodů

10. 5. 2016

Brno

Seminář je určen technikům pracujícím na montážích a údržbě sítí a ostatních zařízení televizních kabelových rozvodů (TKR).
Na semináři budou ukázány základní principy TKR, zvláště metalické (koaxiální), stručně i optické technologie, dále také
principy přenosu signálů a údržby sítí, základní i pokročilá měření. Školení se také zaměří na zjišťování a odstraňování
nejčastějších závad, rušení a chyby v údržbě. Zmíněny budou i nové trendy v TKR, koexistence s jinými službami a alternativy
v budoucnu.
Seminář pro techniky společných televizních antén

31. 5. 2016

Praha

Na semináři budou představeny základní pojmy z oboru digitální televize, přehled platforem digitálního TV vysílání 1. generace,
standardy digitální televize 2. generace (DVB-S2, DVB-T2, DVB-C2), příjem zemských TV a VKV signálů a praktické
zkušenosti z provozu společných televizních antén a televizních domovních rozvodů. Součástí semináře bude i prezentace
aktuálního stavu koncepce a projednání připravovaného vládního dokumentu zabývajícího se problematikou Strategie
kmitočtového spektra.
Revizní technik elektrických zařízení - příprava ke zkouškám

od 4. 4. a 16. 5. 2016

Pardubice

Šestidenní školení seznámí účastníky s normami, vyhláškami a zákony týkajícími se činnosti revizních techniků a umožní
konzultace nad otázkami ze zkušebních testů a vypracování cvičných revizních zpráv.
Revizní technik a jeho revizní zpráva

17. 5. 2016

Pardubice

Seminář seznámí pracovníky montážních firem a revizní techniky elektrických zařízení s některými problémy při montážích
a revizích z pohledu soudního znalce a vyšetřovatelů požárů, havárií a úrazů, upozorní na nebezpečí při jejich činnosti. Účastníci
budou mimo jiné seznámeni s některými zásadami zpracování revizních zpráv s ohledem na minimalizaci rizik.
Vyhláška 50/1978 Sb.

každý měsíc

Pardubice

Školení a přezkušování pracovníků o odborné způsobilosti v elektrotechnice (§ 4-8 a § 10-11) dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Více informací na internetových stránkách www.unit.cz nebo na novém portále http://konference.unit.cz.
UNIT s.r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
tel.: 466 303 032 | e-mail: unit@unit.cz | www.unit.cz

