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ELKOV elektro – představujeme
společnost VARNET
Schneider Electric – LED reﬂektory Mureva
Den Braven – protipožární systém DEBBEX

46 mm, reálná velikost

Malý svými rozměry.
Velký svými schopnostmi.

Mini kouřový hlásič
Nový mini kouřový hlásič společnosti
Schneider Electric měří pouze 46 mm,
ale i přes malé rozměry nabízí bezprecedentní funkce, které nemají ani mnohé
velké hlásiče kouře. Je snadno instalovatelný a má životnost baterie 10 let.

Snadná instalace a údržba
• Volitelná samolepící upevňovací sada
umožňuje instalaci zařízení bez nutnosti použití šroubů nebo vrtání otvorů
ve stropě. Sada obsahuje základovou
desku s lepidlem, takže můžete zařízení
bezpečně připevnit kdekoliv ke stropu.
• Hlásič se aktivuje pootočením
v základně a je možné jej testovat pomocí tlačítka.

Zvýšená bezpečnost
• Po aktivaci alarmu bliká LED červeně
každé 2 sekundy a to po dobu 72 hodin. Jde o signalizaci spuštění alarmu,
kterou zaznamenáte, i když jste byli
třeba delší dobu pryč.
• Vychutnejte si bezstarostnost - baterie
má totiž životnost 10 let.

w w w. s e.c o m /c z

www.thorsman.cz

46 mm, reálná velikost

Technické specifikace
Typ detekce

kouřová

Princip funkce

rozptýlené světlo (Tyndallův efekt)

Životnost baterie

10 let

Signál selhání baterie

audio signál + vizuální, každých
48 s, min. 30 dnů

Hlasitost alarmu

cca. 85 dB (A) ve vzdálenosti 3 m

Rozsah provozních teplot

0 až +45 °C

Provozní vlhkost

0 až 95 %, bez kondenzace

Stupeň krytí

IP20

Rozměry (s mont.základnou) 46 × 45.8 mm (Ø × H)
Mini kouřový hlásič

CCT5410-2519

Montážní samolepící sada

CCT5490-2590

Více pohodlí
• Když dojde ke spuštění alarmu, je možné
aktivovat režim umlčení po dobu 10 minut.
• Signalizace pomocí LED může být
odložena až o 10 hodin, pokud aktivujete
režim SPÁNEK. Ten lze použít v případě
vybití baterie nebo poruchy.
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Vážení zákazníci,

V

editorial

editorial
od nového roku jsme v ELKOVu nachystali jednu velmi podstatnou změnu.
Společnosti VARIANT plus a STASANET, do nichž jsme letos majetkově
vstoupili, se po více než dvacetiletém samostatném působení na trhu spojí
v jednu firmu s novým názvem VARNET. On ten název tedy až tak nový
není. Chtěli jsme zachovat část identity z každé společnosti, a proto si nová
společnost nese část názvu od svých „rodičů“. VARIANT dal svá první tři
písmena a STASANET poskytl svoje poslední tři. Více si o fúzi přečtete na
dalších stránkách tohoto vydání.

Pro nás je však opravdu velmi důležité vysvětlit, co sledujeme tím, že obě
společnosti fúzujeme do jedné, a ne rovnou do ELKOV elektro. Otázek právě
na toto téma jsem slyšel již mnoho. Vysvětlení je prosté: ELKOV byl vždy
velkoobchodem zabývajícím se silnoproudem. To je sama o sobě velmi
obsáhlá oblast a má další obory. Za posledních 12 let jsme udělali opravdu
mnoho, abychom se stali skutečným profesionálem v každém z těchto
podoborů. Kabely a vodiče, svítidla a světelné zdroje, instalační přístroje,
vybavení rozvaděčů, úložné, nosné a spojovací systémy, nářadí, fotovoltaika
a další. Vyjmenoval jsem ty opravdu největší a ty bych mohl dělit ještě dál.
Již tak je naše nabídka silnoproudu velmi obsáhlá a nedávalo nám tedy
smysl začlenit do ní ještě i celou oblast slaboproudu, která má minimálně
šest dalších oborů:
EZS – elektronické zabezpečovací systémy
CCTV – kamerové systémy
EVS – elektronické vstupní systémy
EPS – elektronická požární signalizace
SKS – strukturované kabelážní systémy
ISB – integrační softwarové propojení

Každý z těchto oborů je sám o sobě velmi široký a komplexní. Je pro nás velmi důležité, aby naše služby byly i nadále na nejvyšší odborné úrovni.

ELKOV elektro bude tedy i dále profesionálem v silnoproudu a VARNET bude profi partnerem v oblasti slaboproudu. Budeme do budoucna usilovat o to, abyste
obě naše firmy našli pod jednou střechou.

Chceme zkrátka, aby bylo jedno, zda za námi jdete s požadavkem z oblasti silnoproudu či slaboproudu. Vždy najdete odbornou pomoc a velkou šíři sortimentu
skladem. Uděláme vše proto, aby vás náš nový prodejní koncept zaujal a hlavně, aby byl pro vás přínosem.
Blíží se Nový rok, a tak vám chci popřát, abyste si v klidu užili Vánoce se svými blízkými a do příštího roku vám všem přeji jen to dobré.

Michal Vodička
předseda představenstva
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EMOS
VÁNOČNÍ ŘETĚZ
100 LED, 10 M,
ČASOVAČ, BAREVNÝ

CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

nebo 225 bodů + 1 Kč

s DPH

BĚŽNÁ CENA: 271 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.

KÓD: 81772783

s DPH

BĚŽNÁ CENA: 247 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.

EMOS VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ
STŘÍBRNÝ ŘETĚZ, 10 M, STUDENÁ BÍLÁ

bez DPH

s DPH

BĚŽNÁ CENA: 296 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.

KÓD: 81797899

Akce trvá od 1. 11. do 31. 12. 2019.
Další akční produkty naleznete na www.elkov.cz/vernostni-program
Snížené ceny platí pouze pro registrované zákazníky klubu ELKOV.
Není určeno pro další prodej.
Uvedené ceny jsou konečné a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí pro zákazníky bez pohledávek po splatnosti.
Fotografie jsou pouze ilustrační.

VÝŠE UVEDENÁ NABÍDKA PRODUKTŮ PLATÍ POUZE PRO
ČLENY KLUBU ELKOV.
PODROBNÉ INFORMACE O REGISTRACI A PODMÍNKÁCH
NALEZNETE NA WWW.ELKOV.CZ.

225 Kč

bez DPH

CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

nebo 245 bodů + 1 Kč

nebo 205 bodů + 1 Kč
KÓD: 81691536

EMOS VÁNOČNÍ SVÍCEN
7 LED, TEPLÁ BÍLÁ, ČASOVAČ

245 Kč

205 Kč

bez DPH

CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

bez DPH

225 Kč

EMOS
VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ
RATANOVÝ STROMEK
30 LED, 30 CM

nebo 225 bodů + 1 Kč

s DPH

BĚŽNÁ CENA: 271 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.

KÓD: 82287268
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kont akt y
ELKOV elektro
pobočka Blansko

pobočka Brno

pobočka Brno-Řečkovice

pobočka Bystřice n. Pern.

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099, 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz
Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 630–1515
St:
630–1630

Kšírova 701/255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850, 547 212 269,
547 212 290
e-mail: brno@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630
Samoobslužná prodejna:
Po–Pá: 630–1630

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1700

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 566 523 669
e-mail: bystrice@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530
So:
800–1100

pobočka Česká Třebová

pobočka Holice

pobočka Hradec Králové

pobočka Hustopeče

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebova@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1200
1230–1600

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 466 682 131
e-mail: holice@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1130
1200–1530

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1630

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
tel.: 519 413 611
e-mail: hustopece@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630

pobočka Chotěboř

pobočka Jevíčko

pobočka Kladno

pobočka Kroměříž

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1200
1300–1600

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 777 001 240
e-mail: kladno@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1700 (velkoobchod)
Po–Pá: 730–1700 (maloobchod)
So:
800–1200 (maloobchod)

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

pobočka Liberec

pobočka Pardubice

pobočka Praha 4

pobočka Praha 9

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI - Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
e-mail: pardubice@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Čt: 630–1600
Pá:
630–1500

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahasporilov@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá:
700–1500

Náchodská 2604/21a
193 00 Praha 9
tel.: 281 864 482
e-mail: praha@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá:
700–1500

pobočka Praha 13

pobočka Prostějov

pobočka Rychnov nad Kněžnou

pobočka Sokolov

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prahastodulky@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá:
700–1500

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 582 334 630
e-mail: prostejov@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 533 665
e-mail: rychnov@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1130
1200–1500

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 352 200 429
e-mail: sokolov@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530

www.elko v.c z 
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pobočka Svitavy

pobočka Šenov

pobočka Tišnov

pobočka Valašské Meziříčí

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 777 736 391
e-mail: svitavy@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530
Maloprodejna:
Po–Pá: 800 – 1200, 1300–1700
So:
830–1130

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1200
1230–1530

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1500

pobočka Velké Meziříčí

pobočka Vysoké Mýto

pobočka Zábřeh

pobočka Zlín

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 521 734
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 352
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 583 416 663
e-mail: zabreh@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1600
So:
800–1100

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350–52
e-mail: zlin@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600

pobočka Žd’ár nad Sázavou
Brněnská 8
591 01 Žd’ár nad Sázavou
tel.: 566 590 424–5
e-mail: zdar@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1630

Kde nás najde t e:

Liberec

Hradec
Králové
Sokolov

Kladno

Praha 13

Holice

Praha 9

Rychnov n. K.

Pardubice

Česká
Třebová

Vysoké Mýto

Praha 4

Zábřeh

Svitavy

Chotěboř

Bystřice
n. Pern.

Žár nad Sázavou
Velké Meziříčí

Tišnov

Šenov

Jevíčko
Prostějov

Valašské
Meziříčí

Blansko
Kroměříž

Brno-Řečkovice
Brno CENTRÁLA

Zlín

Hustopeče

Pobočka
s půjčovnou nářadí
Pobočka
s showroomem svítidel

dceř iná s p o l e č n o s t
myLIGHT s.r.o.
Trnitá 491/3, 602 00 Brno, tel.: 538 704 111–12, e-mail: info@mylight.cz, www.mylight.cz
Provozní doba: Po–Pá: 900–1700

www.elko v.c z 
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novinky
v našem
sor timentu
LEDVANCE
LED panely LEDVANCE s 5letou zárukou
LED panel 600 36W/4000k MP 4320LM 90ST IP20 UGR19
spolehlivá redukce oslnění (UGR < 19), vysoký světelný tok,
světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu
pro dlouhou životnost,
světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku,
5letá záruka.
Kód: 82295101

LED panel PL PFM 600 40W 4000LM 4000K
světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost,
snadná a rychlá instalace – připojovací krabice s bezšroubovou svorkovnicí pro připojení
bez nutnosti použití nástrojů,
vysoká světelná účinnost: až 110 lm/W,
světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku.
Kód: 82386820

WIHA
Vodováha 40 cm pro elektromechaniky
zjednoduší vám práci – komfortní kótování z různých pracovních poloh díky rafinovaně
polohovaným stupnicím, dokonce i u pohledu shora,
šetří místo – perfektní mobilita, vhodné pro kufr Wiha,
šetří čas – variabilní značky vzdálenosti až pro čtyři krabice pod omítku,
zvýší vaši efektivitu – perfektní výhled na obě libely dokonce i u ostrého zorného úhlu.

6

Kód: 81893964
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CEL-TEC
Inspekční kamera CEL-TEC PipeCam 20 Verso 17 mm
PipeCam Verso 17 mm je zařízení určené pro inspekci kanalizací,
odpadů, drenáží, studen, komínů atd. Jedná se o nejmodernější typ
inspekční kamery, která vyhoví i velice náročným požadavkům. 17mm
verze se liší od běžné řady Verso provedením a menším průměrem kamery
(17 mm oproti 23 mm), což oceníte především při použití v potrubí,
kde je více záhybů. Zařízení
je dodáváno v černém
plastovém army kufru pro
ochranu při převozu. Barevná
7“ zobrazovací jednotka
je součástí rukojeti, která
je pevně připojena k cívce
s tlačným kabelem. 20m kabel
je obalený skelným vláknem
(pružný, pevný) o průměru
5 mm. Kabel i kamera jsou
vodotěsné. Kovová kamera je
vybavena safírovou čočkou
a regulovatelným přísvitem.

Kód: 82392194

Specifikace

Hodnota

Zorný úhel kamery

120˚

Rozlišení

720 × 576 PAL/720 × 480 NTSC

Přísvit

12 bílých LED

Provozní teplota

od -28 ˚C do 50 ˚C

Délka kabelu

20 m

Kabel

skelné vlákno (fibreglass)

Průměr kabelu

5 mm

Kontakty kamery

pozlacené

LCD

7" barevné

Poměr stran

169/43

Rozlišení LCD

800 × 480

Jazyky menu

čeština, angličtina, němčina

Video formát

AVI

Uložení záznamu

SD karta až 32 GB

Napájení

Síový adaptér 110–230 V

Mobilní napájení

Li-Ion (4 400 m Ah)

Doba nabíjení

cca 5 h

Doba provozu na baterii

cca 260 min (420 min)

Dálkový ovladač

ne

Rozměry kufru

48 × 42 × 20 cm

Rozměry kamery

Ø 17 mm

Rozměry kabelu

navinutý na cívce Ø 32 cm

Krytí

IP68

Hmotnost

9,45 kg

prosinec 2019
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referenční
stavby
Muzeum horolezectví, Turnov
Dodávka elektroinstalačního materiálu a svítidel

Výrobní hala PROMENS, Zlín
Dodávka elektroinstalačního materiálu,
svítidel a rozvaděčů ETA

8
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ELKOV elektro
Pankrác house, Praha
Návrh a dodávka osvětlení

Dojírna a stáje, Jevíčko
Dodávky svítidel

9
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Představujeme společnost

V

V minulém čísle našeho časopisu jsme vás informovali o majetkovém vstupu ELKOV elektro do společností STASANET a VARIANT
plus. Tímto krokem ELKOV elektro vstoupil do oblasti slaboproudých technologií.

K 1. 1. 2020 dojde k další změně, a to k fúzi společností STASANET
a VARIANT plus. Nově vzniklá společnost, která bezprostředně naváže na současné aktivity obou firem, bude na trhu působit pod názvem VARNET, s. r. o., a nabídne svým zákazníkům:
k valitní sortiment pro zabezpečení objektů a jejich správu
s přímou vazbou na významné výrobce,
o dborné zázemí zkušeného týmu poskytující kvalifikovanou
technickou a projektovou podporu,
p rodejní sí v sedmi lokalitách se vstřícnými a informovanými
obchodníky a techniky,
g aranci plynulých dodávek v celé šíři sortimentu díky
dostatečným zásobám v centrálním skladu,
š irokou nabídku technických seminářů, tematických workshopů
a dalších prezentací,
individuální projektové konzultace a odbornou garanci při
realizaci větších zakázek,
vysoký standard technické dokumentace a servisní činnosti
c ertifikaci dodávaných systémů a jejich prvků dle platných
standardů.
Od ledna budou spuštěny nové internetové stránky www.varnet.cz,
na kterých najdete ucelenou produktovou nabídku. Tištěný katalog
jednotlivých technologií a produktů bude vydán v průběhu 1. pololetí roku 2020.
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Přehled sortimentu
VARNET nabízí kompletní sortiment slaboproudých technologií pro zabezpečení a správu budov spolu s kvalifikovanou
technickou a projektovou podporou. Díky přímému zastoupení nejvýznamnějších výrobců v oboru poskytujeme zákazníkům nejmodernější technologie zabezpečení objektů včetně
jejich integrace a centralizované správy. Díky úzké spolupráci
s dodavateli přinášíme i výrobky pod vlastní značkou v řadách
VAR-TEC, VAR-NET, LAN-TEC, V-line a CEL-TEC.
V oboru Elektronických zabezpečovacích systémů (EZS, resp.
PTZS) tvoří jádro naší nabídky systémy společností Jablotron
a Paradox Security systems. Na českém trhu jde o dva nejčastěji instalované zabezpečovací systémy s dlouholetou tradicí.
Oba výrobci výrazně uspěli v celosvětovém měřítku, dlouhodobě
si udržují své postavení a posilují je i díky prostředkům věnovaným vývoji nových výrobků a technologií. Nabízíme i vše potřebné
k montáži EZS – vnitřní a venkovní detektory JABLOTRON a PARADOX včetně vybraných detektorů dalších výrobců, sirény a signalizační prostředky, mechanické a elektronické doplňky, zdroje
a akumulátory, certifikované kabely pro montáže EZS.
Dva současní největší světoví výrobci kamerových systémů, společnosti Dahua a Hikvision, jsou pro VARNET hlavními partnery
nejen v oboru CCTV, ale jejich moderní IP domovní videotelefony
a systémy pro kontrolu přístupu tvoří i nabídku oboru EVS. Mezioborový přesah obou významných výrobců vycházející ze silného
a velmi početného vývojového zázemí nadále pokračuje a nové výrobky jsou postupně zařazovány do nabídky. V obou případech je
nepochybnou výhodou, že je uživatelský SW společný pro všechny
dodávané technologie a výrazně tak zjednodušuje jejich ovládání.
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Jako součást projektového řešení aplikace kamerových systémů
nabízíme moderní videoanalýzu záznamu, kterou poskytuje SW
AxxonNEXT. K dispozici je i podpůrný sortiment obsahující vše, co
můžete potřebovat při instalaci kamerových systémů.
Nejrozsáhlejší nabídku na trhu poskytujeme v řešení přístupových a docházkových systémů, které jsou řazeny do oboru EVS
(Elektronické vstupní systémy). Jen nabídka videotelefonů zahrnuje řadu na trhu skvěle uplatňovaných značek: Commax, V-line
(vlastní brand), Farfisa, Dahua, Hikvision, 2N, Tesla Stropkov, Genway aj. Zákazník si může zvolit odpovídající technologické řešení
a má na výběr i nejrůznější designová provedení.

prosinec 2019

ropských norem a pravidelně obnovovanou certifikaci pro instalaci
v budovách, kterou provádí česká autorizovaná společnost PAVÚS. Splňují tak všechny podmínky pro použití na českém trhu.
Spolu se systémy EPS jsou v nabídce i hasicí ústředny, nasávací
systémy, lineární teplotní detekce a kabeláž pro instalaci rozvodů
elektronické požární signalizace.
Obor SKS (Strukturované kabelážní systémy) je soustředěn zejména na metaliku (datové kabely, rozvaděče, zásuvky, patch panely, patch kabely, keystony, konektory aj.), která má odpovídající
certifikace a je dodávána pod vlastní značkou LAN-TEC. V nabídce
jsou také optické a aktivní prvky.

Sortiment videotelefonů doprovází ucelená nabídka čteček a elektromechanických zámků (opět významní dodavatelé Assa Abloy
a Openers & Closers). Moderní řešení evidence docházky představuje docházkový systém WebVisitor s výhodou tvořivé spolupráce se slovenskou firmou APIS, která vyvíjí SW a upravuje HW
a je ochotna aplikovat při modernizaci SW naše podněty z praxe.

Vyřešíme i požadavky na softwarové propojení stávajících bezpečnostních, přístupových a docházkových systémů. Máme dostatek
zkušeností s použitím softwaru VAR-NET Integral a našim zákazníkům jsme připraveni poskytnout technickou podporu při jednáních
o projektu s investorem i během instalačních prací a závěrečném
nastavení.

V oboru EPS (Elektronická požární signalizace) sázíme na jistotu –
již 10 let se rozvíjí spolupráce s předním německým výrobcem Detectomat, který dodává ústředny a detektory nejvyšší kvality. EPS
systémy firmy Detectomat mají veškeré potřebné atesty podle ev-

Specifickou částí nabídky je sortiment pod vlastní značkou
CEL-TEC představující nevšední spotřební elektroniku zejména
mobilní, např. kamery všeho druhu. Bližší informace naleznete na
webových stránkách www.cel-tec.cz.
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Internetový portál & e-shop
Od 1.1.2020 budou v provozu nové internetové stránky společnosti VARNET i e-shop.
Co vše na webu naleznete?
Aktuální přehled sortimentu,
možnost elektronické objednávky,
aktuální ceník (po vygenerování) a obchodní podmínky,
obchodní informace: aktuality, akční nabídky, výprodeje, …,
propagační materiály ke stažení,
veškeré výrobky členěné po kategoriích a podkategoriích,
dokumentaci k jednotlivým výrobkům vč. SW, FW, certifikací,
upoutávky na vybrané výrobky,
technickou podporu, FAQ (odpovědi na často kladené otázky),
možnost sledování řešení vámi zadané servisní opravy,
odborné články k technologickým řešením,
nabídku školení a workshopů včetně on-line registrace,
základní informace o společnosti VARNET,
odkaz na naše další webové stránky.

Kontakty společnosti VARNET
centrála firmy – Třebíč
VARNET, s. r. o.
U Obůrky 823/5, 674 01 Třebíč
e-mail: info@varnet.cz, tel.: 565 659 600
ředitel společnosti:
Jiří Klouček
e-mail: j.kloucek@varnet.cz, tel.: 565 659 667
jednatelé společnosti:
Michal Vodička, Juraj Urbančík, Zbyněk Lukáš
Business Development Manager:
Petr Zelníček
e-mail: p.zelnicek@varnet.cz, tel.: 565 659 625
produktoví manažeři:
EZS, SKS
Jiří Zahrádka
e-mail: j.zahradka@varnet.cz, tel.: 565 659 625
CCTV – Dahua, ACTi, QNAP
Alexandr Haman
e-mail: a.haman@varnet.cz, tel.: 565 659 630
12

CCTV – Hikvision, AVTECH, MAZi
Jan Zlámal
e-mail: j.zlamal@varnet.cz, tel.: 733 355 631

EVS – V-line, Dahua, WebVisitor
Marek Votava
e-mail: m.votava@varnet.cz, tel.: 565 659 635
EVS – Commax, Farfisa, Hikvision, 2N, TESLA Stropkov
Jan Zlámal
e-mail: j.zlamal@varnet.cz, tel.: 733 355 631
EPS
Jiří Bartušek
e-mail: j.bartusek@varnet.cz, tel.: 565 659 640
ISB
Jiří Vraspír
e-mail: j.vraspir@varnet.cz, tel.: 565 659 655
CEL-TEC
zákaznické služby
e-mail: cel-tec@varnet.cz, tel.: 565 659 650
Aleš Boček
e-mail: a.bocek@varnet.cz, tel.: 725 603 171
Zkušebna, servis, expedice:
Roman Hobl – vedoucí servisu
e-mail: r.hobl@varnet.cz, tel.: 565 659 680
Vladimír Havlena – vedoucí expedice
e-mail: v.havlena@varnet.cz, tel.: 565 659 610

prosinec 2019
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pobočka Třebíč
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pobočková sí Morava

vedoucí pobočky:

obchodní manažer:

Petr Zelníček
p.zelnicek@varnet.cz, tel.: 565 659 665

Zbyněk Lukáš
e-mail: z.lukas@varnet.cz, tel.: 775 020 211

Oddělení zákaznických služeb (fakturace, objednávky, zásilky, …):

Brno
Olomoucká 1190/77, 627 00 Brno-Černovice

obchod@varnet.cz, tel.: 565 659 600

Jaroslav Kubín – vedoucí pobočky
e-mail: j.kubin@varnet.cz, tel.: 773 202 026

pobočková sí Čechy

Olomouc
Dolní novosadská 14, 779 00 Olomouc

obchodní manažer:
Tomáš Ulč
e-mail: t.ulc@varnet.cz, tel.: 602 148 319

Jan Zavadil – vedoucí pobočky
e-mail: j.zavadil@varnet.cz, tel.: 733 736 400

Praha
Severní XI 2458/1, 141 00 Praha 4

Zlín
Chmelník 1296, 763 02 Zlín-Malenovice

Šimon Fučík – vedoucí pobočky
e-mail: s.fucik@varnet.cz, tel.: 608 944 036

Antonín Horák – vedoucí pobočky
e-mail: a.horak@varnet.cz, tel.: 605 295 751

Plzeň
Sousedská 856/9, 312 00 Plzeň
Petr Koželuha – vedoucí pobočky
e-mail: p.kozeluha@varnet.cz, tel.: 774 020 219
Ústí nad Labem
Drážanská 838/74a, 400 07 Ústí nad Labem
Jan Béreš – vedoucí pobočky
e-mail: j.beres@varnet.cz, tel.: 731 502 747

Bezpečnostní
technologie
Liberec

Ústí nad Labem

Hradec
Králové
Kladno

Sokolov

Praha 13

Praha 9

Holice

Rychnov
n. K.
Česká
Třebová

Pardubice
Vysoké Mýto

Praha 4

Zábřeh

Svitavy

Chotěboř

Plzeň

Bystřice
n. Pern.

Žár n. Sáz.
Velké
Meziříčí

Tišnov

Jevíčko

Blansko

Prostějov

Šenov
u Nového Jičína

Valašské
Meziříčí

Kroměříž

Brno-Řečkovice

Třebíč
CENTRÁLA

Olomouc

Zlín

Brno
Hustopeče
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Velkoobchod
s elektromateriálem

Provozovna
s showroomem svítidel

Provozovna
s prodejnou nářadí
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aktuálně
z ELKO V elektr o…
Samoobslužná prodejna v Brně otevřena!
V nové přístavbě ELKOV elektro v Brně – Horních Heršpicích můžete od října pohodlně nakupovat sami bez nutnosti asistence
odborné obsluhy. Otevřeli jsme zde samoobslužnou prodejnu, ve které na vás čeká více než 3 700 nejprodávanějších položek
z našeho sortimentu. Na 600 m2 naleznete to nejzásadnější, co potřebujete, od kabelů a jističů, přes hromosvody až po vypínače, svítidla a zdroje. I zde vám v případě potřeby pomůže náš odborný personál. To ale není vše. Svezte se o patro výš a čeká
vás nová prodejna nářadí s nabídkou aku, ručního či síového nářadí, příslušenství a dalších produktů vhodných nejen pro elektrikáře. Prodejna nářadí nabízí více než 4 000 druhů nářadí a příslušenství od 25 renomovaných výrobců, např. Milwaukee, DeWALT, WIHA, Knipex. V nabídce je ruční i elektrické nářadí od hobby produktů až po vysoce profesionální nářadí určené pro
všechna řemesla. Do konce roku je pro zákazníky připravená akční cenová nabídka výrobků značky DeWALT. Využijte výhodných cen vrtaček, brusek, aku kladiv, rázových utahováků a dalšího nářadí!
Do konce roku bude v nové budově ELKOV elektro otevřen
na dalších 600 m2 nový showroom svítidel s nabídkou interiérových svítidel od řady economy až po designová
svítidla. Vybírat můžete ze svítidel vhodných pro interiéry klasického stylu i svítidel vhodných pro moderní typy
bydlení. Tým profesionálně vyškolených pracovníků vám
pomůže s výběrem nejen z vystavené nabídky, ale i z katalogů výrobců svítidel.
Navštivte nás na adrese:
Sokolova 701/1f
Horní Heršpice
619 00 Brno
Otevírací doba:
Po–Pá: 630–1630

14
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aktuálně
z ELKO V elektr o…
ELKOV Kasper Team

Zdroj foto: Jan Brychta

S novým názvem za stále vysokými cíli
Dlouhohodobě nejúspěšnější český tým, 40. místo v celosvětovém srovnání, 20. místo v rámci Europe Tour a 2. místo mezi kontinentálními týmy. Taková jsou konečná čísla uplynulé sezóny
cyklistického týmu, se kterým bude naše společnost spjata už
čtvrtým rokem. K těmto výsledkům přispělo devět vítězství v UCI
závodech, ve kterých zářil především Alois Kaňkovský. Mezi další
úspěchy řadíme triumf Dominika Neumana v Českém poháru, titul
českého šampiona v silničním závodě na mistrovství Česka a Slovenska v podání Františka Sisra či ovládnutí časovky na stejném
podniku díky Janu Bártovi. Posledně jmenovaný slavil úspěch i v časovce v Minsku, kde získal bronz.
Do nové sezóny přichází tento tým z Hradce Králové s několika změnami. Tou na první pohled nejviditelnější je změna názvu na
ELKOV Kasper Team. Společnost Kasper tak v názvu nahradila jinou společnost – Author, která ale se spoluprací nekončí a i nadále bude dvorním dodavatelem závodních kol.
A jaké jsou cíle na další sezónu? Podle sportovního ředitele týmu Vladimíra Vávry je hlavní cíl jasný – start na Olympijských
hrách v Tokiu 2020. Dále pak obhajoba mistrů republiky, vítězství v UCI závodech a umístění do TOP 3 kontinentálních týmů.
O tyto cíle se popere tým v desetičlenné sestavě, v níž oproti loňskému roku chybí Matěj Štibinger, který ukončil závodní činnost. Nahradí jej 23letý Adam Ťoupalík.
Všem členům týmu děkujeme za skvělou reprezentaci nejenom naší společnosti, ale i celé České republiky a těšíme se na nové
emoce, zážitky a především úspěchy, které nám přinese rok 2020.

15
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aktuálně
z ELKO V elektr o…
Věrnostní program Klub ELKOV
Nezapomeňte uplatnit své body do konce ledna 2020
Vážení členové Klubu ELKOV,
rádi bychom vás upozornili, že věrnostní body nasbírané
za vaše nákupy v ELKOV elektro k 31. 12. 2019 musí být
k 31. 1. 2020 vyčerpány. Nevyčerpané body za kalendářní rok 2019 budou k 1. 2. 2020 z účtu automaticky
smazány. Body můžete proměnit za dárkové poukazy
nebo je vyčerpat formou slevy při objednávce zboží
v našem e-shopu: eshop.elkov.cz.
Nově jsme do nabídky zařadili dárkové poukazy na nákup v e-shopu MALL.CZ.
Více informací o věrnostním programu naleznete na elkov.cz/vernostni-program.

PF 2020
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Děkujeme vám za vaši přízeň a do nového roku přejeme
dny plné štědrosti a splněných přání!

Váš Klub ELKOV
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představujeme
Martin Železný
obchodní zástupce a člen dozorčí rady
V tomto čísle časopisu vám představíme kolegu, který pracuje ve firmě již 12 roků. Po celou dobu působí na pozici obchodního zástupce
v brněnském regionu a od letošního roku je také
členem dozorčí rady.
O dobrém obchodním zástupci se říká, že když ho vyhodíte
dveřmi, vrátí se oknem. Jak to má jeden z nejzkušenějších obchodních zástupců ve firmě ELKOV elektro?
Ano, to se říká. Já se ale snažím chovat tak, aby mne nikdo nevyhodil. Snažím se zákazníkům maximálně vyjít vstříc a najít
vždy oboustranně výhodné řešení. Určitě se mi stane i to, že se
nedohodneme, ale i to k mé práci patří.
Setkáváte se častěji s pozitivně nebo negativně naladěnými zákazníky?
Určitě pozitivně naladěnými. Občas se objeví i negativní nálada, ale to jsou většinou situace, kdy se sejde více problémů
najednou.
Práce obchodního zástupce s sebou přináší hodně stresových situací. Čím Vy osobně odbouráváte stres?
Je pravda, že tato práce přináší hodně stresu. Dnešní doba je
nesmírně rychlá a stresových situací je mnoho. Snažím se co
nejméně si to připouštět a co nejlépe konstruktivně takové situace řešit. Bohužel se ale od stresu oprostit úplně nedokážu
a myslím, že ho moc dobře odbourávat neumím. Snažím se o to
třeba tím, že se jdu projít s naším psem anebo dělám nějakou
práci okolo našeho domu nebo na zahradě.
Věnujete se aktivně nějakému sportu?
Aktivně bohužel ne. Mám rád spoustu druhů sportů, ale vše
hraji jen rekreačně. Nejraději tenis, badminton, fotbal, beach
volejbal, jezdím na kole. V zimě mě nejvíc baví sjezdové lyžování. Vše je jen příležitostně, podle toho, na co je zrovna čas.
Jak nejraději trávíte dovolenou?
Rozhodně s rodinou. Letní dovolenou si nejvíce užijeme u moře.
Máme všichni rádi slunce a teplo. Pokud trávíme dovolenou
v tuzemsku, je to vždy sázka na počasí. Zrovna letos nám dovolená parádně propršela. Určitě je pro mě důležité být bez telefonu a počítače, prostě v klidu si užívat volna.

Blíží se Vánoce? Těšíte se na ně? Dodržuje nějaké tradiční
zvyky?
Na Vánoce se těším. Nejvíce asi kvůli našim dětem, které mají
radost ze všeho, co k Vánocům patří. Od návštěvy vánočních
trhů, přes vánoční výzdobu celého domu až po pečení cukroví.
Máme také více času na hraní her a odpočinku při sledování
pohádek.
Já se spíše těším na klid s cukrovím a dobrým jídlem. Ze zvyků
je to taková ta klasika… zdobíme stromeček, máme adventní
věnec, jmelí, posloucháme koledy a jíme kapra.
Máte nějaké předsevzetí pro příští rok?
Ne, novoroční předsevzetí si nedávám. Během roku je spousta
příležitostí, kdy něco změnit.

17
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ptáme se…
S Novým rokem přichází pocit nového začátku a z toho plynou
nejrůznější předsevzetí. Ta mají za cíl odstranit zlozvyky nebo
naopak naučit se novým, bohulibějším a našemu tělu či duši
prospěšnějším činnostem. V prvních týdnech po novém roce se
proto s železnou pravidelností setkáváme se zprávami o tom,
jak jsou všechna fitness centra konečně zaplněná, abychom se
o týden později dozvěděli, že je všemu snažení konec.
Překvapivé zjištění podala studie Aqualife Institutu, který
v polovině roku 2019 zkoumal, jak na tom Češi s plněním
předsevzetí skutečně jsou a dospěl k zajímavým závěrům.
Zhruba polovina lidí ještě v červenci svá předsevzetí dodržela nebo se je stále snažila dodržet. Že by to tedy s notnou
dávkou trpělivosti skutečně fungovalo?

Dáváte si novoroční
předsevzetí?
Pokud ano, daří se
vám je naplňovat?

V naší pravidelné rubrice jsme se proto zeptali našich zaměstnanců, jak jsou na tom oni.

ČLOVĚK JE VELKÝ VE SVÝCH PŘEDSEVZETÍCH,
ALE SLABÝ V JEJICH PROVÁDĚNÍ.
ERICH MARIA REMARQUE
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Lukáš Troubil

Petra Hladíková

Vojtěch Staněk

Šárka Šplíchalová

REFERENT PRODEJE
(Hustopeče)

ASISTENTKA CREDIT
MANAGERA
(Brno, Kšírova)

REFERENT PRODEJE
(Velké Meziříčí)

ÚČETNÍ
(Brno, Kšírova)

Předsevzetí si dávají lidi,
kteří něco musí a stejně to
nedodrží.
Já si je nedávám, protože
reálně dělám to, co chci
dělat. Proto si nemusím
dávat předsevzetí.

Nový rok je pro mě začátkem
pouze kalendářním.
Předsevzetí si už nedávám
a svoje přání, povinnosti
a důležité věci se snažím
plnit bez ohledu na to,
jaký je rok.

Konec roku k tomu vybízí,
ale já si je snažím dávat po
celý rok. Z těch hlavních
jsou to od léta hlavně
zlepšení životosprávy.
Nedávno jsme s přítelkyní
navštívili divadlo. Jelikož se
nám to velice zalíbilo, tak
jako další předsevzetí jsme
si dali větší kulturní vzdělání
a pravidelnější navštěvování
podobných akcí. Do této
chvíle to bylo spíše oblíbené
slovo „někdy“, což všichni
víme, co znamená…

Novoroční předsevzetí
jsem si nikdy nedávala,
protože silvestrovská noc
nikdy nezaručí úspěch
předsevzetí. Myslím si,
že je lepší si cíle stanovit
průběžně a postupně je plnit
a ne jenom proto, že začal
nový rok.
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na koho se u nás
může t e obr átit
INFORMACE O SORTIMENTU:
Jaromír Doušek

Pavel Medek

tel.: 543 538 821 mobil: 774 417 902 e-mail: jaromir.dousek@elkov.cz

tel.: 543 538 818 mobil: 777 736 895 e-mail: pavel.medek@elkov.cz

(plastové rozvodnice, úložné a nosné kabelové systémy, průmyslové zásuvky a vidlice, svorky, ukončovací prvky na vodiče,
podlahové krabice)
ABL sursum, ARKYS, Bals, Cablofil, Dietzel Univolt, Elektro Bečov, Erocomm,
GE Power Controls, GPH, Greenlee, Hensel, HL system, Iboco, Inset,
Klauke, Kopos Kolín, NG energy, Mennekes, PCE, Pizzato, Polyprofil, Spelsberg, SEZ Dolný Kubín, Tehalit, Tichopádek, Top servis, Wago, Walther,
Weidmüller, Wieland

(silové kabely a vodiče, šňůry, speciální kabely, vysokonapěové kabely, sdělovací a ovládací vodiče, bezhalogenové
kabely a vodiče s pryžovou izolací, flexošňůry, CU pásovina,
přímotopné konvektory a topné rohože a kabely)
Allkabel, AŽD Praha, DAMIA, DEVI, Draka kabely, ELTOP, EST, Fenix, Ferona,
GENERAL CAVI, Helukabel CZ, IGET, INTELEK, LAPP KABEL, MTL Cable,
nkt cables, PRAKAB Pražská Kabelovna, Prysmian Kablo, RAYCOMAT,
Raychem, SOLARIX, Thermis, V-systém elektro, WAPRO

Filip Drápal

Václav Pospíšil

mobil: 725 653 347 e-mail: filip.drapal@elkov.cz

tel.: 543 538 819 mobil: 731 654 991 e-mail: vaclav.pospisil@elkov.cz

(elektrické a ruční nářadí, měřící přístroje, ochranné a pracovní
pomůcky, zabezpečovací systémy, signalizační prvky, transformátory, bezpečnostní tabulky, příchytky a kabelové vývodky,
ohřívače vody, topné konvektory, spojovací materiál)
3M, B.E.G., BROTHER, CUPRO PK, DEN BRAVEN, DeWalt, Dymo, EASY
DRIVE, ELECO VEP, EMKO CZ, Elektrokov Znojmo, Esylux, Fastek, Fisher,
GHV Trading, HAKL heating, HPM TEC, Ismet transformátory, Jablotron,
KNIPEX, Milwaukee, MOTIP, N.G. tool, OBO BETTERMANN, RAMI,
SOUDAL, Stanley, STIEBEL ELTRON, VARIANT, WIHA, XTline

(plastové elektroměrové a pojistkové skříně, domácí telefony
a videotelefony, elektrické zámky, hromosvodný a zemnicí materiál, spínací a časová relé, pokojové termostaty, příchytky a kabelové vývodky, baterie a svítilny, vačkové spínače, spínací hodiny
a termostaty, rozváděčové skříně, izolační a PVC pásky, zvonky)
Allocacoc, Anticor, Auraton, BIMED, Caddy, Commax, DAMIJA, DCK
Holoubkov, Elcon, Elektro-bock, ELKO EP, Elplast Rokycany, ELTEQ, EMOS,
Esta Ivančice, E.T.A., ETI, Finder, GRÄSSLIN, Katko, LOVATO, Lummax,
Metalis, Microtherm CZ, OBZOR Zlín, Pan-electronics, SCAME-CZ, SEZ
Krompachy, SOLIGHT, SPAMEL, Tesla Stropkov, THEBEN, THERMO-CONTROL, Thermotech Groupe, Tremis, TYMPOL, Urmet, Zamel

Jiří Kocián
tel.: 543 538 838 mobil: 777 736 476 e-mail: jiri.kocian@elkov.cz

(domovní spínače a zásuvky, jističe, chrániče, stykače, rozvodnice, frekvenční měniče, ventilátory a komponenty pro vzduchotechniku, motorové spouštěče, domovní rozvodnice, krabice,
ovládací a signalizační prvky)
ABB, ABB ELSYNN, ELEKTRODESIGN ventilátory, GEWISS, Helios,
KLIMAVEX CZ, MultiVAC, Schneider Electric CZ, Siemens, Spínací technika
Kučera, Ventilátory DOSPEL

Pavel Šafář
tel.: 543 538 820 mobil: 777 736 898 e-mail: pavel.safar@elkov.cz
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(jističe, pojistky, chrániče, svodiče, relé, stykače, motorové
spouštěče, rozváděče, domovní rozvodnice, elektroměry, domovní spínače a zásuvky, PVC stahovací pásky, ovládací a signalizační prvky, kompenzace)
Berker, DEHN, DESKO, Eaton, Eleman, Elektroměry.com, Elektropřístroj,
Ello, ELMO-PLAST, FK-Technics, Hager, Hakel, Legrand, Lidokov, OEZ,
Omron, PROWATT, REM-TECHNIK s.r.o., Rittal, Saltek, WAPRO, ZEZ Silko

Jiří Kuběna
tel.: 543 538 822 mobil: 774 417 907 e-mail: jiri.kubena@elkov.cz

Zdeněk Rajlich
tel.: 543 538 822 725 653 326 zdenek.rajlich@elkov.cz

(svítidla, světelné zdroje, stožáry)
AKAM, AMAKO, Argus Light, ARTECHNIC – SCHRÉDER, Beghelli – Elpast,
COMPOLUX, DEOS.CZ, DNA, EGLO, ELEKTRO-LUMEN, Elektroprof světelná
technika, ENIKA, FULGUR, Greenlux, HONOR, KANLUX, KOOPERATIVA,
LEDKO, LEDVANCE, LUCIS, LUXART, LUXERA, McLED, MIWY, MODUS,
MONE CZ, MÜLLER-LICHT, NARVA, Neco Sk, OMS, OSMONT, OSRAM,
PANASONIC, PANLUX, PHILIPS ČR (Signify), RABALUX, SANDRIA,
SITECO, Skylighting, SKOFF, Sylvania, THORN Lighting CS, TREVOS,
TRON, Tungsram Operations, VM elektro, VYRTYCH, VYSTO Kobylí
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CENOVÉ NABÍDKY A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU:
Ladislav Benešovský

Jindřich Berger

Radek Cajzl

mobil: 731 492 427
e-mail: ladislav.benesovsky@elkov.cz

mobil: 725 653 979
e-mail: jindrich.berger@elkov.cz

tel.: 543 538 813 mobil: 725 653 295
e-mail: radek.cajzl@elkov.cz

Miroslav Demek

Jiří Stejskal

Ivo Večeřa

tel.: 543 538 814 mobil: 777 736 447
e-mail: miroslav.demek@elkov.cz

tel.: 543 538 839 mobil: 725 653 224
e-mail: jiri.stejskal@elkov.cz

mobil: 725 653 336
e-mail: ivos.vecera@elkov.cz

CENOVÉ NABÍDKY A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI NÁŘADÍ
A ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU:
Tomáš Strouhal
mobil: 725 653 378
e-mail: tomas.strouhal@elkov.cz naradi@elkov.cz

CENOVÉ NABÍDKY A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI ZABEZPEČOVACÍCH, KAMEROVÝCH
A PROTIPOŽÁRNÍCH SYSTÉMŮ, STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, TELEFONY, VIDEOTELEFONY:
Ing. Vladimír Novák
mobil: 725 653 304
e-mail: vladimir.novak@elkov.cz

CENOVÉ NABÍDKY A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI SVĚTELNÉ TECHNIKY:
Pavel Kovář
tel.: 543 538 837 mobil: 774 417 913
e-mail: pavel.kovar@elkov.cz

PORADENSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ V OBLASTI SVĚTELNÉ TECHNIKY, CENOVÉ NABÍDKY:
Ing. Pavel Daněk

Ing. Martin Dymáček

Ing. Milan Sečkař

mobil: 725 653 321
e-mail: pavel.danek@elkov.cz

mobil: 607 043 637
e-mail: martin.dymacek@elkov.cz

tel.: 543 538 840 mobil: 725 653 293
e-mail: milan.seckar@elkov.cz

PORADENSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ V OBLASTI VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÉ TECHNIKY, CENOVÉ NABÍDKY:
Ing. Radek Zajíc
mobil: 777 736 890
e-mail: radek.zajic@elkov.cz

CENOVÉ NABÍDKY A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI
PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE, ROZVADĚČE E.T.A.:
Ing. Pavel Janšta
tel.: 543 538 812 mobil: 777 736 896
e-mail: pavel.jansta@elkov.cz
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TIP na „TRIP“
Místa Česka, ze kterých mrazí.
Dny jsou krátké, noci dlouhé a ve vzduchu je cítit něco zvláštního.
Místa, která známe, se nám najednou zdají něčím jiná, tajemná.
I proto vám v této rubrice představujeme lokality, které na první
pohled nekřičí do světa svůj smutný příběh, na ten druhý vás ale
dostanou a donutí na ně pohledět trochu jinak. Lokality opředené
tajemstvím minulosti a těžkými životními osudy. Ani současnost
není vždy taková, jakou si představujeme.

Poznej Prahu očima lidí bez domova –
prohlídky města s Pragulic

22

Praha není jen přelidněný skanzen v centru města s bizarními suvenýry. Praha je i drsné místo, kde obstarat jídlo a mít kde přespat
může patřit mezi každodenní výzvy. A právě odvrácenou stránku
našeho hlavního města vám představí ti, kteří jej mají projité skrz
na skrz – bezdomovci či lidé, kteří propadli drogám. Na webu sociálního podniku Pragulic si můžete rezervovat prohlídku zaobírající se bezdomovectvím, místní drogovou scénou nebo i pražským
podsvětím. Kromě silného zážitku získáte navíc dobrý pocit z pomoci druhému, nebo koupí prohlídky přispíváte dotyčnému průvodci k návratu do „normálního“ života.
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Čarodějnické procesy na Jesenicku
Stálá expozice ve sklepení Vodní tvrze –
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Život v 17. století nebyl pranic jednoduchý, natož v době, kdy celou Evropou začala prostupovat třicetiletá válka. Zoufalí lidé hledali
za svým neštěstím nadpřirozené síly, což vyvrcholilo i v zoufalé
činy. Své o tom vědí na Jesenicku. Až si budete užívat zimních radovánek v Jeseníkách, navštivte stálou expozici upravených prostor sklepení jesenické Vodní tvrze a připomeňte si temné období
tohoto podmanivého kraje.

Památník Lidice
Místo, které není třeba dlouze představovat. Jedná se o obec ve
Středočeském kraji, která byla za druhé světové války vyhlazena
nacisty. Všech 503 obyvatel bylo na místě popraveno nebo odvlečeno do koncentračních táborů. Po válce byla obec znovuobnovena, avšak z pietních důvodů situována vedle té původní.
Rovněž došlo k vybudování památníku jako připomínky hrůzných
činů, které se na tomto místě odehrály. V současné době zde
můžete navštívit přednášky, prohlídky, včetně původního rodinného domu č. p. 116 s expozicí nebo také muzejní či galerijní
výstavy jako třeba od 12. prosince „Lípy a sakury – Proměny lidické krajiny“. Zastavte se i vy a uctěte vzpomínku nevinných lidských obětí.
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SVOBODY

Na zdraví republice
K nákupu vybraných produktů
nad 5 800 Kč získáte navíc
láhev Republica 0,5 l.

přístroje Acti 9

kabelové bubny a pracovní světla Thorsman

Akce probíhá od listopadu 2019 do vyprodání zásob.
Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů.
Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Acti 9 a Thorsman v cenách bez DPH, který je
Vyobrazené produkty jsou informativní.
Organizátor si vyhrazuje
realizován za standardních obchodních podmínek.
Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz.
právo na změnu podmínek akce.

www.eplus.schneider-electric.cz

www.thorsman.cz

LED reflektory Mureva
od Schneider Electric
Představujeme vám nejnovější nabídku ultratenkých LED
reflektorů Mureva.

LED reflektory Mureva
Řada profesionálních Mureva LED reflektorů je navržena
tak, aby pokryla velkou šíři výkonů, nabídla různé velikosti
a vyhověla tak max. počtu aplikací. Všechny typy reflektorů jsou ve stejném designu a mají ultra plochý tvar. Jsou
vybaveny nejnovější technologií LED, která nabízí špičkovou energetickou účinnost 100 lm/W, vyšší kvalitu světla a delší životnost až 50 000 hodin. Kromě ultratenké-

Výhody a technické parametry
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Ultratenký design reflektoru
Úhel vyzařování: 110°
Index podání barev (CRI): 80
Životnost: 50 000 h
Světelný tok: od 2 000 lm do 30 000 lm
Teplota barev: 4 000 K nebo 6 500 K
Provozní teplota: -30 až +45°C.
Energetická třída: A+
Stupeň odolnosti: IK05
Kabel: 0,5 m H05RN-F 3G1,0
Varianta s integrovaným detektorem pohybu
Efektivní účinnost LED technologie: 100 lm/W
Nepřehřívá se

rům. Jsou dodávány v rozsahu světelného toku od 2 000
do 30 000 lm (to je ekvivalent 2 000 W klasické žárovky).
V nabídce jsou dvě varianty barevné teploty světla 4 000 K
(teplá bílá) a 6 500 K (jasné polední světlo). V nabídce je
i varianta s integrovaným detektorem pohybu, kterou
využijete například při osvětlení před garáží, vchodem
do domu, apod. Mureva LED reflektory jsou dodávány
s 0,5m kabelem bez zástrčky.
ho designu jsme se zaměřili i na jednoduchost montáže.
Reflektory mají speciální patentovanou sešikmenou konzoli, která je ve spodní části těla LED reflektoru. Při montáži
lze reflektor sklopit a konzoli přímo zašroubovat do zdi.
Konzoli není nutno snímat.
Díky vysokému stupni krytí IP65 je řada LED reflektorů
Mureva vhodná k instalaci do všech typů povětrnostních
podmínek. Jsou vhodné pro komerční, průmyslové i rezidenční aplikace. LED reflektor se nepřehřívá a snižuje
riziko vzniku požáru proti běžným halogenovým reflekto-

Kompaktní pracovní LED světlo
Thorsman
Doplněním nabídky LED
reflektorů Mureva je řada
pracovních LED světel
Thorsman. Jejich robustní
provedení, kvalita, atraktivní design a praktické
vychytávky je předurčují
jako jednoduché a cenově
výhodné řešení pro jakékoliv pracovní místo nebo
dočasné osvětlení. Všechny produkty v této řadě jsou
vybaveny nejnovější LED technologií, která nabízí špičkovou energetickou účinnost 100 lm/W, vyšší kvalitu
světla a delší životnost až 50 000 hodin. Světlo se nepřehřívá, nemůže způsobit požár. Přenosné kompaktní pracovní světlo Thorsman (na obr.) má unikátní designový
rám sloužící jako konzola i jako držák třímetrového
kabelu, H05RN-F 3G1,0. Reflektor lze z držáku vyklopit
v úhlu 0 až 90° a ve skladovací poloze zabere minimum
prostoru.
Ing. Robert Šimčík, produktový manažer

w w w. s e.c o m /c z

www.thorsman.cz

| TRADICE | KVALITA | INOVACE | 450 MIL. NAMONTOVANÝCH OVLÁDAČŮ |

Harmony
od Schneider Electric

Bezdrátová a bezbateriová tlačítka

Harmony XB5R

Akční balíčky
a cool příslušenství?
Ty potřebujete!

V případě poruchy hraje v automatizovaných a bezobslužných výrobních provozech rozhodující
roli včasný zásah operátora. Nové bezdrátové a bezbateriové tlačítko Harmony XB5R mu
dovolí provést tento úkon rychle a spolehlivě – a to dokonce i v případě dohledu nad několika
výrobními linkami.

Bez drátů? Do 250 m!
Tlačítka Harmony XB5R se snadno instalují jak do nových, tak do
stávajících aplikací. Již nejsou zapotřebí kabely ani kabelové žlaby.
Dochází ke snížení nákladů a zkrácení montážního času o 20 %
(ve srovnání s klasickým „drátováním“).

100 m

Anténa

200 m

50 m
25 m
Přijímač
v kovovém rozváděči

Bez baterií? Bezúdržbově!

Tlačítka Harmony XB5R využívají nejmodernější
IT technologie. Oprostila se od přežitků minulosti
– drátů a baterií. Vynikají jak rychlou montáží,
tak energeticky efektivním a „bezstarostným“
provozem. Jejich spolehlivost je garantována
rodinou Harmony.

www.se.com/cz

Tlačítka Harmony XB5R nepotřebují baterie. Pracují na jednoduchém
principu – stiskem hmatníku se generuje elektrická energie, která umožní
bezpečný přenos rádiového signálu z vysílače do přijímače. Každý vyslaný
signál má svůj ID kód, který garantuje jeho přijetí pouze tím správným
přijímačem.
Harmony XB5R zajistí nepřetržitou dostupnost a citelnou úsporu elektrické
energie – baterii není třeba použít a tudíž ani dobíjet, resp. stále
vyměňovat. Řešení, které jistě ocení zejména údržbáři strojů.

Nepropásněte 4 akční balíčky
„Připraveno k použití“
Jako první nabízí Schneider Electric výhodná balení „Připraveno k použití“. V daném balení
obsažený vysílač a přijímač byly spolehlivě spárovány již ve výrobě – stačí je tedy pouze
namontovat. Velmi jednoduchý výběr tak doprovází snadná a rychlá instalace. „Připraveny
k použití“ uspokojí bezdrátové a bezbateriové tlačítkové ovládače Harmony XB5R většinu
nejběžnějších průmyslových aplikací.
Balíčky „Připraveno k použití“ (Unikátní ID kódy vysílače (tlačítka) a přijímače jsou spárovány již ve výrobě.)
Typ tlačítka (vysílače)

Typ přijímače

Obj. číslo

Obsah balíčku: 1 bezdrátové a bezbateriové tlačítko + 1 přijímač. Tlačítko a přijímač spárovány ve výrobě.
Bezdrátové a bezbateriové
tlačítko se spojovacím dílem
+ 1 ovládací hlavice ZB5R
+ 1 sada barevných hmatníků.
Napájení: 24 až 240 V AC/DC.

Bezdrátové a bezbateriové
tlačítko se spojovacím dílem
+ 1 ovládací hlavice ZB5R
+ 1 hmatník (nenamontován).
Napájení: 24 V DC.

Programovatelný přijímač ZBRRA s:
 volbou ze 3 výstupních funkcí ..d.......... ...
(monostabilní, bistabilní, Stop/Start),
 2 reléovými výstupy RT 3 A (1),
 2 tlačítky pro nastavení parametrů,
 6 LED (napájení, výstupy, síla signálu).

XB5RFA02

Neprogramovatelný přijímač s:
1 reléovým výstupem RT 3 A
(neprogramovatelná funkce výstupu),
 bez ovládací hlavice,
 bez signalizace LED.

XB5RFB01



...

Obsah balíčku: 1 bezdrátové a bezbateriové tlačítko v „handy boxu“ + 1 přijímač. Tlačítko a přijímač spárovány ve výrobě.
Bezdrátové a bezbateriové
tlačítko se spojovacím dílem
+ 1 ovládací hlavice ZB5R
v „handy boxu“
+ 1 sada barevných hmatníků.
Napájení: 24 až 240 V AC/DC.

Bezdrátové a bezbateriové
tlačítko se spojovacím dílem
+ 1 ovládací hlavice ZB5R
v „handy boxu“
+ 1 hmatník (nenamontován).
Napájení: 24 V DC.

Programovatelný přijímač ZBRRA s:
 volbou ze 3 výstupních funkcí ..d.......... ...
(monostabilní, bistabilní, Stop/Start),
 2 reléovými výstupy RT 3 A (1),
 2 tlačítky pro nastavení parametrů,
 6 LED (napájení, výstupy, síla signálu).

XB5RMA04

Neprogramovatelný přijímač s:
1 reléovým výstupem RT 3 A
(neprogramovatelná funkce výstupu),
 bez ovládací hlavice,
 bez signalizace LED.

XB5RMB03



...
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Příslušenství
Nevybavený plastový „mobil box“, 2 funkce

ZBRM22

Vybavený plastový „mobil box“, 2 tlačítka ZB5R1
(zelený + rudý hmatník)

ZBRM22A0

Držák „mobil boxu“

ZBRACS

(1) Dodávány s monostabilní výstupní funkcí. Uživatelsky lze změnit na bistabilní nebo Stop/Start.
©2019 Schneider Electric.  Všechna práva vyhrazena.  Zákaznické centrum: tel. 382 766 333, e-mail: podpora@schneider-electric.com

Snadné odizolování kabelů?
SVyšší
naším
novým
AM-X
hračka
produktivita na pracovišti
Let’s
S našíconnect.
novou tiskárnou MultiMark za 1 Kč
Let’s connect.

Odizolovací nůž na kabely

•Pro kulatý kabel s PVC izolací
•Pro plochý kabel
•Pro datové kabely UTP a STP

Hloubka odizolování: 0-5mm

Nabízíme vám profesionální řešení se systémem značení Weidmüller
Maximální efektivita projektu. S Weidmüllerem se můžete spolehnout na partnera s mnohaletými
zkušenostmi se systematickým značením, kterému můžete vždy důvěřovat. Snížením potenciálních zdrojů
chyb s úplnou konzistencí dat zefektivňujeme časově náročné pracovní procesy a zvyšujeme vaši produktivitu.
Využijte naší nabídky
• Objednejte jednorázově značení na THM (včetně příslušenství) nad 30 000 Kč (bez DPH) a obdržíte 1 THM
MultiMark za 1 Kč
• Objednejte jednorázově svorky, nářadí nebo značení na THM (včetně příslušenství) nad 80 000 Kč (bez DPH)
a obdržíte 1 THM Multimark za 1 Kč (položky se mohou kombinovat)

A
K
N
I
NOV

1 Kč
Zaváděcí cena AMPER

2.320 Kč

bez DPH

Získejte svoji MultiMark tiskárnu (2599430000)
Tato akce je limitována na 1 tiskárnu / zákazník a platí od 16. 9. 2019 – 31. 12. 2019

Akce platí od 19.3.2019 – 30.4.2019
Sledujte nás na

,

a

Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

Let’s connect.

PŘIPRAVTE SE NA PODZIMNÍ
BOUŘKU...
...A NAVÍC ZÍSKEJTE
POMOCNÍKA K PRÁCI ZA 1 KČ

Objednací číslo

Typ

Popis

2591440000

VPU AC I 3 300/12.5

typ 1+2, 3 pól

2591450000

VPU AC I 3 R 300/12.5

typ 1+2, 3 pól, kontakt

2591460000

VPU AC I 3+1 300/12.5

typ 1+2, 4 pól

2591470000

VPU AC I 3+1 R 300/12.5

typ 1+2, 4 pól, kontakt

2591420000

VPU AC I 4 300/12.5

typ 1+2, 4 pól

2591430000

VPU AC I 4 R 300/12.5

typ 1+2, 4 pól, kontakt

2591160000

VPU AC II 3 300/50

typ 2, 3 pól

2591170000

VPU AC II 3 R 300/50

typ 2, 3 pól, kontakt

2591080000

VPU AC II 3+1 300/50

typ 2, 4 pól

2591090000

VPU AC II 3+1 R 300/50

typ 2, 4 pól, kontakt

2591140000

VPU AC II 4 300/50

typ 2, 4 pól

VPU AC I 3+1 300/12.5

VPU AC II 4 R 300/50

typ 1+2, 4 pól

typ 2, 4 pól, kontakt

2591460000

2591150000

VPU AC II 4 R 300/50

typ 2, 4 pól, kontakt

2530610000

VPU PV I+II 3 1000

typ 1+2, DC do 1000V

2530620000

VPU PV I+II 3 R 1000

typ 1+2, DC do 1000V, kontakt

2530550000

VPU PV II 3 1000

typ 2, DC do 1000V

2530180000

VPU PV II 3 R 1000

typ 2, DC do 1000V, kontakt

9918860000

Univerzální zkoušečka

VT COMBI PRO

Sekyra Fiskars

X7-XS

Nůž Viktorinox

Sentinel

Stylový batůžek

Spokey Stelvio 12l

2591150000

VPU AC I 3 R 300/12.5

VPU AC II 3+1 300/50

typ 1+2, 3 pól, kontakt

typ 2, 4 pól

2591450000

2591080000

Podmínky akce:
Objednejte v 1 objednávce 7 ks jakýchkoliv přepěťových
ochran z tabulky a vyberte si stylový doplněk za 1 Kč.
(Uveďte prosím do poznámky k objednávce jakého
pomocníka jste si vybral.)

Platí pro maximálně 10 doplňků na zákazníka. V případě vyprodání budou doplňky zaměněny za podobné. Akce je platná do 31. 12. 2019.

Sledujte nás na

,

a

Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

Bistabilní relé
s téměř nulovou spotřebou
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A KCE

Zvýhodněné balení
10 ks zásuvek Levit®
Kompletní včetně rámečku!
Máte jedinečnou možnost!
Kupte si speciální zvýhodněné balení
10 ks zásuvek Levit® včetně rámečků.
Platnost akce: od 1. 10. 2019 do vyprodání
zásob. Akce probíhá ve vybraných
velkoobchodech.

Obsah balení: zásuvka jednonásobná
s ochranným kolíkem, s clonkami + rámeček
jednonásobný.
Barvy: – 01 bílá / ledová bílá
– 03 bílá / bílá
– 62 bílá / kouřová černá

nizke-napeti.cz.abb.com

+

=

10×
Zásuvka jednonásobná s ochranným
kolíkem, s clonkami včetně rámečku

—
Odolnost ve službách designu
Levit® v krytí IP 44
Celá stavba v jednotném designovém pojetí elektroinstalace.
Časté a logické přání zákazníka. A to i v místech, která mohou
být vystavena prachu a vlhkosti.

Takovými typickými místy jsou například koupelna,
kuchyň s vestavěnými velkými spotřebiči, balkon, terasa
a další. Kde přístroje pro montáž na omítku designem
neobstojí, nabízí se řešení v přístrojích pro zapuštěnou
montáž v IP 44. Vyhoví po stránce bezpečnosti i designu.
Levit® v IP 44 s jedinečnou konstrukcí a na vlně 5 milionů.
Jedinečná konstrukce umožňuje použití standardních
instalačních rámečků a to až v 3násobném provedení
jak pro vodorovnou, tak pro svislou montáž.
Barevná škála IP přístrojů v řadě Levit® nabízí pět
barevných verzí. Přístrojové vybavení zahrnuje základní
přepínače a ovládače v řazení 6, 7 a 6/0, dále pak spínač
řazení 5 a jednonásobnou zásuvku s clonkami a s víčkem.
Všechny přístroje jsou vyráběny v souladu s normou
ČSN EN 60529 (stupně ochrany krytem), a tudíž jsou
na čelní straně opatřeny příslušnou značkou.

Věříme, že tato novinka ještě více podpoří úspěch
designové řady Levit®, která překonala za 5 let, co
byla uvedena na trh, 5 milionů prodaných kusů.

5 let/5 milionů
prodaných kusů

Zákazníka vždy potěší, když si může vybrat.
Dvacet barevných verzí v pěti designových řadách
přístrojů IP 44 pro zapuštěnou montáž z nabídky ABB,
s.r.o., již dává dost velký prostor pro splnění přání
vašich zákazníků. Vedle novinek Levit® a Levit®M
jsou to designy Tango®, Element® a Time®.
Ing. Tomáš Drahoňovský, Ph.D
abb.cz/nizke-napeti

nizke-napeti.cz.abb.com

—
Rozvodnice UK600
Inteligentní prostor
pro vaše instalační projekty

Bytová rozvodnice UK600 má široké využití. Díky modulární koncepci, zdokonalenému využití prostor a řadě detailů nabízí tato
nová řada zapuštěných rozvodnic a skříní pro datová komunikační média maximální flexibilitu pro každý instalační projekt! Pro
usnadnění ověření návrhu rozvodnic dle normy ČSN EN 61439-3
jsou prázdné skříně certifikovány dle ČSN EN 62208 ed.2:2012.
Rozvodnice byly odzkoušeny jako úplný kryt dle normy ČSN EN
60670-24 ,,PD‘‘ (pokyny BB). abb.cz/nizke-napeti

LED svítidla

Nová generace
LED světlometů

PHILIPS Ledinaire
Svítidla jsou standardně vybavena symetrickou optiku (100 x 100°),
u provedení Maxi (BVP155) nově nabízíme i asymetrickou optiku
(30 x 80°). Montáž svítidla je díky předinstalovanému kabelu délky
1 m velice jednoduchá, svítidlo není nutné vůbec otevírat. Svítidlo lze
instalovat směrem nahoru i dolů, díky nastavitelné montážní konzoli
jej lze směrovat dle potřeby. Konstrukce svítidla je z kvalitních materiálů – hliník, polykarbonát a sklo. Svítidlo v provedení Mini (BVP154)
lze dodat rovněž s integrovaným čidlem pohybu, vsazeným nenápadně přímo do těla svítidla.

• Barva světla i teplá bílá (3000 K)
• Symetrická i asymetriká optika
• Životnost 50 000 hodin
• Kabel délky 1 m

IP65

Reflektory
GPC

50 000 h / L70

EOC

Typ

911401730422

871016332970399

BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE

911401730432

871016332971099

BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE

911401730442

871016332972799

BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE

911401730452

871016332973499

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE

911401730462

871016332974199

BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE

911401730472

871016332975899

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE

911401733332

871016333131799

BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE

911401733342

871016333132499

BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE

911401733352

871016333133199

BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE

911401733362

871016333134899

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE

911401733372

871016333135599

BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE

911401733282

871016333136299

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE

911401733272

871016333125699

BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE

911401733282

871016333126399

BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE

911401733302

871016333128799

BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE

911401733312

871016333129499

BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE

911401733322

871016333130099

BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE

Parametry:
• Záruka 3 roky
• Životnost 50 000 h (L70)
• Barva světla neutrální bílá 4 000 K
a teplá bílá 3000 K
• Index podání barev min. 80
• Měrný výkon až 100–105 lm/W

www.lighting.philips.cz

IK07

IK08

BVP154

BVP155

Příkon
W

Popis

10,0

Bez čidla
pohybu

20,0
50,0
10,0

S čidlem
pohybu

20,0

Asymetrická
optika

• Stupeň krytí IP 65
• Stupeň ochrany IK 07 (BVP154),
IK 08 (BVP155)
• Hmotnost 0,35 až 5,61 kg
• Třída ochrany I
• Přepěťová ochrana 2 kV
(BVP154), 4 kV (BVP155)

1 050
1 050
2 000
2 100
5 250
5 250
1 000
1 000
2 000
2 100
5 000

Přibližná
náhrada za
75W halogen
150W halogen
400W halogen,
70W výbojka
75W halogen
150W halogen

4 000 K

Doporučená
cena
bez DPH
280,–
280,–
370,–
370,–
700,–
700,–
720,–
720,–
790,–
790,–
1 150,–

5 200

400W halogen,
70W výbojka

100,0

10 500

150W výbojka

1 990,–

150,0

15 750

250W výbojka

2 900,–

100,0

10 000

150W výbojka

2 600,–

150,0

15 000

250W výbojka

3 600,–

200,0

20 000

400W výbojka

4 600,–

50,0

Symetrická
optika

Světelný
tok (lm)

3 000 K

1 150,–

• BVP154 i ve verzi s čidlem pohybu (MDU)
• Montážní třmen tvaru “U”
• Instalace svítidla bez otevírání, s kabelem 1 m
• Povolená provozní teplota okolí -20 °C
až +40 °C
• Barevné provedení tmavě šedá
• BVP155 nově i ve verzi s asymetrickou optikou

MIMOŘÁDNÁ PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKA
pro partnery ELKOV elektro

10% SLEVA

na celý sortiment CEL-TEC
Kvalitní spotřební elektronika, která potěší!

Kamery do auta | Svítilny | Batohy | Dětské GPS hodinky
Powerbanky | Bluetooth reproduktory a sluchátka | a mnohem více
Kompletní nabídku naleznete na eshopu www.cel-tec.cz
Slevu uplatníte v košíku po zadání kupónu ELKOV10

2

2

B.E.G. The lighting control professionals

Pohybová a přítomnostní čidla pro každou aplikaci

Efektivní řešení pro ovládání osvětlení
Spínání – Stmívání – DALI – KNX – LON

beg-luxomat.com

Flexibilní a efektivní realizace řídicích úloh –
easyE4, nová generace řídicích relé
Společnost Eaton uvádí na trh novou
generaci své velmi úspěšné řady
řídicích relé „easy“. Díky jeho univer
zálnímu použití je relé easyE4 ideální
volbou pro všechny, kteří chtějí realizovat řídicí úlohy s minimem úsilí –
od aplikací v domovních instalacích až
po průmyslová automatizační řešení.
Jednoduchá manipulace a intuitivní
programovací software easySoft 7
umožňují zpracovat jednoduché řídicí
úlohy, jakož i složitější konfigurace
s vysokou procesní účinností.
Výkonný hardware, flexibilní možnost
rozšíření a pokročilé způsoby komunikace předurčují použití řídicích relé
„easy“ v širokém rozsahu aplikací.
Vestavěné ethernetové rozhraní
poskytuje uživatelům přístup k
průmyslovému internetu věcí (IIoT).
Pro zajištění maximální flexibility
se každá základní jednotka easyE4
dodává se čtyřmi výstupy, čtyřmi
analogovými/digitálními vstupy
s 12bitovým rozlišením a čtyřmi
rychlými digitálními vstupy, které lze
použít např. pro vysokorychlostní
čítače. Veškeré vstupy lze použít
i pro funkci přerušení, kterou
obvykle nabízí výrazně složitější
řídicí systémy. V kombinaci s funkcí
NET je toto řídicí relé schopno
dosáhnout takových časů odezvy,
které konkurují hodnotám u nižších
řad plnohodnotných PLC. Další
novou vlastností řady easyE4 je
možnost využít synchronizaci reálného času pomocí radiového signálu
DCF77. Tím je zajištěna velmi přesná
signalizace času a data pro každou
aplikaci a oblast použití.
Pomocí rozšiřujících modulů lze
každou základní jednotku rozšířit
až na 188 vstupů/výstupů, což
nastavuje zcela novou úroveň pro
kompaktní řídicí systémy. Pro jedno-
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dušší realizaci je možné kombinovat
zařízení easyE4 i s různými napájecími napětími (AC, DC a UC), a
to stejné platí i pro analogové a
digitální rozšiřující moduly. Rozšíření
se propojují zepředu pomocí nového
konektoru, který značně usnadňuje
instalaci a demontáž. S celkem 14
konfiguracemi základní jednotky a
rozšiřujících modulů se snížil počet
dostupných verzí v porovnání s
předchozími řadami, a současně se
rozšířil rozsah použití.
Základní přístroje lze doplnit
Mikro-SD kartou, která otevírá další
možnosti použití. Díky tomu je
možné snadno aktualizovat a
udržovat programy nebo definovat program na kartě, který má
být spuštěn při zapnutí řídicího relé.
Přídavná paměť může také sloužit
jako uložiště pro záznam dat, což
umožňuje dokumentování stavů
stroje za provozu.
Pomocí zabudovaného ethernetového rozhraní můžete relé easyE4
připojit k jakémukoliv standardnímu routeru LAN/WLAN, repeateru
nebo dLan systému, a umožnit tak
připojení do sítě IIoT. Informace
poskytované řídicím relé mohou
být zobrazeny buď na webových
stránkách s podporou HTML5, nebo
použity pro vizualizaci prostřednictvím integrovaného webového
serveru. Uživatelé mohou vytvářet
své vlastní pracovní plochy a

přistupovat k relé easyE4 ze svého
chytrého telefonu, tabletu nebo
notebooku. Dále lze připojit jakékoliv
vzdálené displeje přímo přes rozhraní
Ethernet, například pomocí protokolu
ModBus TCP.
Řada easyE4 je určena pro široké
spektrum aplikací a v důsledku
toho pokrývá různá napájecí
napětí: AC verze pro napětí 85 V AC
až 264 V AC, a DC verze pro napětí
24 V DC. Speciálním provedením je
verze UC (univerzální napětí), která
může být použita pro napětí 12 V
DC, 24 V DC nebo 24 V AC. Každá
základní jednotka je k dispozici také
s integrovaným displejem, který
umožňuje zobrazování textů, hodnot
a parametrů s využitím různých
grafických prvků.
Intuitivní ovládání programu easySoft
7 a různé způsoby programování přístrojů easyE4 poskytují rychlé
a flexibilní nastavení. Uživatelé si
mohou vybrat ze čtyř programovacích jazyků: schéma lze vytvářet
pomocí funkčních bloků, liniových
diagramů, vlastního programovacího
jazyka Eaton „easy“ nebo pomocí
strukturovaného textu. Uživatelé
mohou také vytvářet své vlastní
funkční bloky a používat je opakovaně i v budoucích projektech.
Stávající programy z předchozích řad
řídicích relé (easy 500, 700 a 800) lze
jednoduše přenést do nového provedení přes software easySoft 7.

LOGO! 8
Inteligentní řešení malých
automatizačních úloh

Inteligentní logický modul LOGO! 8 snadno zvládne menší
automatizační úlohy a zabere méně místa v rozvaděči než
standardní spínací technika.
Nabízí integrovaný webový server, který umožňuje jednoduchou
diagnostiku a vzdálenou správu. Navíc si můžete vytvořit vlastní
webové rozhraní a získat tak dokonalý přehled nad svými
aplikacemi.
Komunikační modul CMR 2020 nebo CMR 2040 vám umožní
ovládat LOGO! 8 na dálku pomocí SMS a e-mailu, zasílat aktuální
polohu z GPS nebo využít VPN pro vzdálený přístup.

siemens.cz/micro

NEW
ŽÁROVKY

SÁDROVÉ SVÍTIDLA
DOWNLIGHT
PANELY

LED PÁSKY

SOLARNÍ SVÍTIDLA
ZAHRADNÍ
SVÍTIDLA

VO SVÍTIDLA

PLAFONIERY

HIGHBAY

REFLEKTORY

NOVÝ KATALOG 2020

384 STRAN

www.philinea.cz

Podzimní akce
s příchytkou Schnabl SD 30
do konce roku 2019
Hlavní výhody:
• dřík

8 mm

6 mm - časová úspora

6 mm

• vrtání pouze do hloubky 24 mm
• nosnost až 40 kg

37 mm

24 mm

• montáž pouze rukou
bez nástroje
• lze zkrátit na polovinu se

40 kg

? kg

zachováním funkčnosti

=
100 ks

50% úspora času
při instalaci

Nezahálíme! Nachystali jsme pro Vás v souladu se současnými trendy řadu novinek,
představujeme Vám některé z nich:

Y
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MODUS DOP

MODUS TS

Designově zajímavé závěsné svítidlo s „dark“
optikou omezující oslnění (UGR 16).

Rychlomontážní kolejnicový systém svítidla
TS je pohodlnou volbou ve všech prostorách,
kam se hodí lištový systém. Svítidlo nabízíme
rovněž v SOLO variantě.

MODUS ART

MODUS QN DI

Svítidlo představuje moderní pojetí
osvětlování. Štíhlé hliníkové tělo (rámeček)
je kombinováno s různými typy optického
systému (opálový, nanoprizma či jen čirý kryt).
Do vnitřní desky optického systému svítidla
je možno laserem vygravírovat nejrůznější
motivy = oživení vzhledu svítidla.

Moderní přímo/nepřímé svítidlo. Tělo svítidla
je tvořeno hliníkovým rámečkem ve kterém
jsou osazeny LED moduly (svícení do hrany).
Optická část pro přímou složku je tvořena
nanoprizmatickým krytem (pro omezení
oslnění).

více na:
www.modus.cz
MODUS - Česká svítidla vymyšlená českými hlavami a vyrobená českýma rukama v České Lípě!

FireBox - zachování
elektrické funkčnosti

P90-R

Zachování elektrické funkčnosti za požáru
• Požárně zkoušené elektrické propojení vodičů do 16 mm²
• Různé varianty montáže a provedení vstupů kabelů
• Specifická provedení pro různé druhy kabelů
• Rozsáhlé montážní příslušenství

www.obo.cz

PS90

spínač
svítidel, zvonků, ventilátorů

stmívač
svítidel

ovladač
žaluzií, rolet, závěsů
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místní nebo dálkové
ovládání smartphonem
místní bezbateriové
ovládání

místní ovládání
hlasem

PRO DŮMYSLNĚJŠÍ BYDLENÍ

Spelsberg s.r.o.
Věštínská 19, 150 00 Praha 5 - Radotín
tel.: 257 313 188, www.spelsberg.cz

Koupelnové IP44
LED svítidlo
koupíte v síti velkoobchodů ELKOV

Vysoce úsporné koupelnové LED svítidlo s pokročilou SMD technologií je vhodné pro umístění nad koupelnová zrcadla.
Svítidlo je vyrobeno z hliníkového těla a plastového difuzéru.
Svítidlo má stupeň krytí IP44.

ALBA
TL4130-LED15W/BI
1200lm
60 x 5,8 x 4,0 cm

TL4130-LED15W/STR
1200lm
60 x 5,8 x 4,0 cm

TL4130-LED15W/CHR
1200lm
60 x 5,8 x 4,0 cm

TL4130-LED22W/BI
1760lm
90 x 5,8 x 4,0 cm

TL4130-LED22W/STR
1760lm
90 x 5,8 x 4,0 cm

TL4130-LED22W/CHR
1760lm
90 x 5,8 x 4,0 cm

TL4130-LED30W/BI
2400lm
120 x 5,8 x 4,0 cm
IP44

TL4130-LED30W/STR
2400lm
120 x 5,8 x 4,0 cm

TL4130-LED/BI
bílá

Ecoplanet s. r. o., Litoměřická 280/48, 418 01 Bílina

TL4130-LED/STR
stříbrná

T: 417 820 319

TL4130-LED/CHR
chrom

M: 602 462 227

E: objednavky@ecoplanet.cz

®

PRODUKTOVÉ LED PÁSKY
Speciální světelné spektrum těchto LED pásků dokáže zvýraznit žádoucí barevné odstíny nasvětlovaných
potravin. Použitím těchto LED pásků lze snadno a účinně zvýšit atraktivitu vystaveného zboží a tím i zvýšit
zájem zákazníků.
Ledkami lze nasvětlit například pečivo, ovoce, maso, nebo třeba sýry. Nejčastěji se tyto speciální LED pásky
instalují do prodejních vitrín, pultů a výloh.

Balení

24 V
DC

Cena Kč/m

ML-125.001.60.0

1465

Pečivo

5m

276,90

ML-125.002.60.0

1465

Mořské plody

5m

276,90

ML-125.003.60.0

1359

Sýry

5m

276,90

ML-125.004.60.0

1562

Maso

5m

276,90

ML-125.007.60.0

1405

Maso

5m

313,60

ML-125.005.60.0

1086

Uzeniny

5m

276,90

ML-125.006.60.0

1400

Ovoce

5m

276,90

Světelný tok
≈ (lm/m)

Použití LED pásku

ML-125.001.60.0

ML-125.002.60.0

ML-125.003.60.0

ML-125.004.60.0

ML-125.005.60.0

ML-125.006.60.0

IP
67

KOMPLETNÍ ŘADA,
VEŠKERÉ VÝHODY.
NAŠE NOVÁ
ŘADA LED
SVÍTIDEL.

LEDVANCE.CZ

LÁKAVÁ. ODLIŠNÁ. FUNKČNÍ.
Od obchodů přes hotely až po průmyslové
haly – rozšířené portfolio LEDVANCE nabízí
řešení pro všechna odvětví. To protože
kombinuje technologické a designové inovace
s jasnými výhodami: výhodná cena, velmi
jednoduchá instalace a záruka až 5 let.

Udělejte
si radost
Nabíjecí profi svítilna
GP Design PSR51

i

www.emos.eu

Making Life Easy
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Křížovka

Sponzorem křížovky je společnost
Vyluštění tajenky spolu s adresou a uvedením pracoviště zašlete nejpozději do 10. 2. 2020 na adresu: ELKOV elektro a.s.,
Kšírova 701/255, 619 00 Brno nebo e-mailem na adresu marketing@elkov.cz.
64

Pro tři vylosované luštitele jsme připravili věcné ceny od společnosti Schneider Electric.
Vylosovaní výherci budou odměněni a zveřejněni v příštím čísle časopisu.
Znění minulé tajenky: ENERGETICKY USPORNÉ OSVĚTLENÍ PHILIPS LEDINAIRE.
Vylosováni byli: Zdeněk Salajka, Brno

Miroslava Hrdová, Brno

Ing. Boleslaw Wasik, Brno

prosinec 2019

Důležitý detail
pro bezpečnější
stavbu
– NKT instal CYKY Dca

Inovovaný kabel s vylepšeným
materiálem pláště, nešíří
plamen, splňuje požární
klasifikaci „Dca“.
Určený pro použití v souladu
s podmínkami dle vyhlášky
268/2011 Sb. „Volně vedené
vodiče a kabely zajišťující
funkci zařízení, jejichž chod je
při požáru nezbytný k ochraně
osob, zvířat a majetku
v prostorech požárních úseků
vybraných druhů staveb“:

Zdravotnická zařízení
– Jesle
– Lůžková oddělení nemocnic
– JIP, ARO, operační sály
– Lůžková zařízení sociální péče

Stavby s vnitřními
shromažďovacími prostory
(školy, divadla, kina, kryté
haly, kongresové sály, nákupní
střediska, výstavní prostory,
odbavovací haly letištních,
železničních a autobusových
terminálů)
– Shromažďovací prostor
– Prostory určené pro veřejnost

nkt.cz

Stavby pro ubytování více
než 20 osob (hotely, hostely,
internáty, lázně, koleje,
ubytovny)
– Společné prostory (haly, recepce,
restaurace apod.)
Z požárního hlediska se jedná o vyšší
stupeň požární ochrany ve srovnání
s kabely klasifikovanými ve třídě „Eca“.
Kabely zařazené do třídy „Dca“ nešíří
plamen, samy zhasnou a jejich
energetický příspěvek k rozvoji požáru
(množství uvolněného tepla) je již
hodnocen podle EN 50399 a musí být
menší než 70 MJ.

NKT s.r.o
Průmyslová 1130, 272 01 Kladno
T: +420 312 607 111
info.cz@nkt.com | www.nkt.cz

ŠŤASTNÉ
A VESELÉ
VÁNOCE
a spoustu milých
a radostných
okamžiků
v roce 2020

všem zákazníkům a obchodním partnerům
spolu s poděkováním za úspěšnou spolupráci
v letošním roce

preje kolektiv zamestnancu

