
 

Program Targów  
 

I dzień - 15 września 2020 (wtorek) 
 

Godziny otwarcia ekspozycji: 9:00 - 17:00 
 

10:00 – 15:00   pokazy stacji ładowania i samochodów elektrycznych 
(„Strefa Elektromobilności” – obok Hali A) 

 

10:00 – 14:00  pokazy technologii elektrycznych  w „Strefie Praktycznych Pokazów” :           (SPP)  
 - pokaz wykonywania połączeń egzotermicznych w instalacjach odgromowych, 

- pokaz montażu słupa do budowy linii tymczasowej 110 kV w technologii UMKW 
firmy ARINET 

 

11:00 – 11:30    oficjalne otwarcie targów                      (Hala A – płyta główna)  
 

11:00 – 13:00 wykład i warsztaty pokazowe firmy SONEL  nt. „Omówienie możliwości miernika 
wielofunkcyjnego MPI-540 oraz pomiary stacji ładowania pojazdów za pomocą 
przystawki EVSE-1” – zapisy na stronie sonel.pl   

          (pawilon nr 3 ZIAD- poziom 0) 

 

13:30 – 15:30 wykład i warsztaty pomiarowe firmy SONEL  nt. „Techniki badania rezystancji 
uziemienia z zastosowaniem metody narastającego zbocza”  – zapisy na stronie 
sonel.pl   

          (pawilon nr 3 ZIAD- poziom 0) 

 

II dzień - 16 września 2020 (środa) 
 
 

Godziny otwarcia ekspozycji: 9:00 - 17:00 
 

10:00 – 15:00   pokazy stacji ładowania i samochodów elektrycznych  
(„Strefa Elektromobilności” – obok Hali A) 

10:00 – 14:00  pokazy technologii elektrycznych: 
 - pokaz wykonywania połączeń egzotermicznych w instalacjach odgromowych, 

- pokaz montażu słupa do budowy linii tymczasowej 110 kV w technologii UMKW 
firmy ARINET 

(Strefa Praktycznych Pokazów - SPP) 
 

10:00 – 12:00 wykład i warsztaty pokazowe firmy SONEL  nt. „Omówienie możliwości miernika 
wielofunkcyjnego MPI-540 oraz pomiary stacji ładowania pojazdów za pomocą 
przystawki EVSE-1” – zapisy na stronie sonel.pl   

          (pawilon nr 3 ZIAD- poziom 0) 
 

12:30 – 14:00 wykład i warsztaty pomiarowe firmy SONEL  nt. „„Pomiary elektronarzędzi i 
urządzeń spawalniczych z wykorzystaniem miernika PAT-86” - zapisy na stronie 
sonel.pl   

          (pawilon nr 3 ZIAD- poziom 0) 

 
III dzień - 17 września 2020 (czwartek) 
 
 

Godziny otwarcia ekspozycji: 9:00 - 15:00 
 

 

10:00 – 13:00  pokazy stacji ładowania i samochodów elektrycznych  
(„Strefa Elektromobilności” – obok Hali A) 

 

10:00 – 13:00  pokazy technologii elektrycznych  w „Strefie Praktycznych Pokazów”            
(Strefa Praktycznych Pokazów - SPP) 

 

15:00 zakończenie targów 


