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DALI Akademie I 
 
Školení, které Vás od základů seznámí s problematikou řídicích systémů osvětlení se standardem 
DALI. 
Na co se můžete těšit? 
V rámci akce proběhne detailní seznámení se samotným DALI standardem, se základními principy 
fungování a návrhu s upozorněním na limity systému, které je nutno při návrhu respektovat. 
Po úvodní části se zaměříme na to, jak systém řízení osvětlení navrhnout v konkrétním projektu za 
použití návrhových pomůcek a to i včetně základních blokových schémat systému. 
Školení je určeno zejména pro ty, kdo s DALI začínají nebo s řízením osvětlení nemají žádné 
zkušenosti. 
Probereme: 

 DALI standard – základní principy fungování,  

 základy návrhu systému řízení osvětlení, 

 limity systému, 

 ukázky praktického řešení. 
 
Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/dali-akademie-i 
 
Datum a místo školení: 7. 9. 2020 Brno, učebna LPE, Nad Přehradou 2, Nad Přehradou 2, 63500 

 Přístupová cesta: GPS: 49.2228128 , 16.5155869 (Zobrazit na mapě) 
 Veřejná doprava: Poblíž místa konání jsou zastávky tramvají Kubíčkova nebo Rakovecká, 

případně bus Kubíčkova. 
 Ubytování: Poblíž se nachází např. hotel Rakovec, hotel Santon, hotel Maximus Resort a další. 

V bezprostřední blízkosti leží apartmány Alfa Panorama Brno a Bystrc apartments. 
 Parkování: V místě konání i přilehlých ulicích je dostatek bezplatných parkovacích. 

 
Program školení (čas jednotlivých bodů přednášky se může lišit) 
8.45 - 9.00 - prezence účastníků 
9.00 - 10.30 - 1. blok přednášek 

 DALI standard – základní principy fungování, 

 základy návrhu systému řízení osvětlení, 
10.30 - 10.45 - přestávka 
10.45 - 13.00 - 2. blok přednášek 

 limity systému, 

 ukázky praktického řešení, 
13.00 - konec akce 
 
Přednáší: Ing. Richard Kaloč - DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o. 
 
CENA VČ. DPH: 1800 Kč 

 Sleva 300 Kč z uvedené ceny pro členy Benefit LPE, hosty DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o. 
a účastníky akce Řízení osvětlení se standardem DALI. 

 Pro uplatnění slevy je nutné uvést do objednávky Benefit ID nebo slevový kód - později 
není možné slevu uplatňovat.  

 Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, daňový 
doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě v hotovosti 
bude připočten poplatek 50 Kč. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento 
požadavek do poznámky v objednávce. 

 Zaregistrovaná přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je 
nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je možné pouze po 
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telefonické domluvě. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné 
vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou. 

 Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami a se 
zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnera 
akce DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o. za účelem zasílání obchodních nabídek a informací 
o připravovaných vzdělávacích akcích. 

 
V ceně kurzu 

 občerstvení 
 osvědčení o absolvování školení v el. podobě 
 materiály ze školení v elektronické podobě 
 1 kreditní bod do programu CŽV ČKAIT 

 
Partner akce: DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o. 
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