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Zprávy a oznámení

Firma UNIT s.r.o. s dlouholetou tradicí na českém
trhu vzdělávání pořádá:
Internet věcí – technologie, protokoly, aplikace

21. – 22. 2. 2017

Praha

Zveme Vás na úvodní odborný seminář, který je určen všem, kteří se zajímají o současné i budoucí aplikace Internetu věcí.
Poučení v něm naleznou specializovaní odborníci z různých profesí technických, manažerských, ekonomických, medicínských
i sociálních.
Seminář techniků televizních kabelových rozvodů

22. 2. 2017

Lovosice

Úspěšný seminář, který je určen technikům pracujícím na montážích a údržbě sítí a ostatních zařízení televizních kabelových
rozvodů. V mnoha směrech je užitečný i pro techniky společných televizních antén.
Technika bezdrátových komunikačních systémů

22. 3. 2017

Brno

Vzdělávací akce pro techniky mobilních operátorů či prodejce komunikační techniky, zaměřená na bezdrátové sítě, koncepce
jednotlivých systémů a na jejich služby a aplikace.
Nové směry vývoje televizních přijímačů

23. 3. 2017

Brno

Na semináři budou představeny nové generace TV smart přijímačů, principy a výhledy prostorového zobrazování a 3D televize,
nové typy zobrazovačů a jejich vlastnosti či problémy přechodu na novou platformu DVB-T2 v České republice.
Seminář pro servisní techniky společných televizních antén

30. 3. 2017

Praha

Seminář, který je určen odborné veřejnosti a zejména pak majitelům servisních ﬁrem a servisním technikům, zabývajících se
přípravou, projektováním, instalací a údržbou zařízení společných televizních antén a televizních domovních rozvodů.

Revizní technik elektrických zařízení - příprava ke zkouškám

od 13. 2. 2017

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.
Vyhláška 50/1978 Sb.

od 16. 2. 2017

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.
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