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Rozvodnice KLV od Eatonu
nyní i v pětiřadém provedení
Sylvania – nové univerzální LED ﬂood svítidlo Kalani
ELKOV elektro – pomohli jsme po tornádu i v lese

Akumulační kamna
s osvědčenou technologií
a vysokou účinností.
Varianty: standardní, nástěnné ploché a nízké
Vestavěný prostorový termostat s LC-displejem a týdenním
programováním
Vestavěná regulace nabíjení s možností zapojení na centrální
ekvitermní regulaci nabíjení EAS 4
Vysoká schopnost akumulace díky vyzdívce z Feolitu
Nízká teplota dna a zadní stěny díky izolačním deskám Vermiculit
a Microtherm (není potřeba tepelně izolační podložka)
Tiché tangenciální ventilátory
Integrovaná topná tělesa s možností redukce výkonu až o 25 %,
s možností zapojení na 400 V (sériově) nebo 230 V
Možnost vestavby přímotopného tělesa (zvláštní příslušenství)
Splňují podmínky ErP – EU 2015/1188 ekodesign

Technologie pro vaše pohodlí
www.stiebel-eltron.cz
STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 | Česká republika | Tel.: 800 123 133 | info@stiebel-eltron.cz | www.stiebel-eltron.cz
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Vážení zákazníci,

T

editorial

editorial
tak jako všude jinde i v podnikání můžou nastat paradoxní situace. Třeba, že se
služba, kterou poskytujete, otočí ve váš neprospěch. Vždycky říkám, že vše, co
děláme, musí být ku prospěchu našim zákazníkům, jinak to nemá žádnou cenu.

Služba, na kterou jsme se poslední rok mimo jiné soustředili, bylo potvrzování
termínů dodání u položek, které byly k objednání u výrobce. Tato služba se
úspěšně rozjela a byla velmi vítanou pomocí. Jak jsem zmiňoval už v předchozím
čísle, potýká se v letošním roce celý trh s velkým nedostatkem materiálu. První
výpadky byly především v položkách s největší obrátkou. Ty jsme dokázali vykrýt
tím, že jsme navýšili s předstihem vlastní zásoby. Již před prázdninami se však
nedostatek surovin začal projevovat naplno v takzvaných zakázkových položkách.
Tyto výpadky jsou velmi těžko řešitelné, protože na ně přicházíme až v momentě,
kdy si zákazník takovou položku u nás objedná. Výrobce poté potvrdí termín
výroby a dodání a my jej potvrzujeme zákazníkovi. Následně dojde k posunu
tohoto termínu klidně i třikrát. Horším a bohužel nezřídka vídaným případem
je, že nám výrobce vůbec nedá vědět, že potvrzený termín nedodrží, a my se to
dozvídáme až expost. Staví nás to společně všechny do složitě řešitelných situací
a někdy si říkáme, že je lépe už snad termíny nepotvrzovat.
Chceme tuto službu poskytovat dál, ale berte prosím v současné době všechny
termíny pouze jako orientační. Rádi pro své zákazníky uděláme, co je v našich
silách, ale vyrobit chránič nebo kabel, který nám výrobce nedodá, nedokážeme.

V polovině února jsme v Praze otevřeli náš centrální sklad pro oblast Čech. Za
prvních šest měsíců jeho existence se nám podařilo vyladit jeho fungování,
co se týká procesů a zásob. Naše nová centrála si velmi rychle získává přízeň
pražských a středočeských zákazníků a troufám si tvrdit, že jsme splnili svůj cíl,
kterým bylo vytvořit „nejnabitější“ prodejní místo v Praze.
Velmi se nám osvědčilo, že je zde na jednom místě široká nabídka silnoproudu
i slaboproudu, samozřejmě ve spolupráci s Varnetem, a vše pod jednou
střechou.

Nyní je našim prvořadým úkolem, abychom nastavený standard udrželi a především, abychom do poloviny příštího roku dostali do Prahy všechny služby
Elkovu v plném rozsahu, například služby mobilních skladů a jejich kompletní zázemí.
Máme před sebou hlavní sezónu a já nám všem přeji, aby se situace v dodávkách stabilizovala a abychom náročný závěr roku zvládli co nejlépe.

Michal Vodička
předseda představenstva
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VÝPRODEJ KABELŮ
UTP | FTP

U/UTP-PVC-KAT5E 4×2×24AWG
Kód: 82787440

F/UTP PVC-KAT5E 4×2×24AWG
Kód: 82787443

6,12 Kč

4,39 Kč
8,26 Kč

6,48 Kč
BEZHALOGENOVÉ PROVEDENÍ

6,75 Kč

5,02 Kč
9,63 Kč

7,30 Kč

U/UTP-LSOH-KAT5E 4×2×24AWG
Kód: 82787441

F/UTP-LSOH-KAT5E 4×2×24AWG
Kód: 82787444

Akce platí od 1. 9. do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání
zásob. Uvedené ceny jsou VO bez DPH a nevztahují
se na ně žádné další slevy.
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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.: 516 419 533
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
So:
800–1300

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.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530
So:
1000–1100

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: 700–1600

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 602 162 986
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.: 312 662 923
e-mail: kladno@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1600 (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.: 777 736 446
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: praha.sporilov@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá:
700–1500

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
tel.: 725 653 216, 725 653 204,
725 653 215

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: praha.stodulky@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.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1130, 1200–1500

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 700–1530

www.elko v.c z

e-mail: praha.pocernice@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Čt: 700–1600
Pá:
700–1500
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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:
800–1100

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: 630–1130, 1200–1530

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1530

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: 600–1530

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 352
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1130, 1230–1500

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

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 725 653 232–3
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.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz
Provozní doba:
Po–Pá: 630–1600 (Sklad)
Po–Pá: 800–1600 (Lighting studio)
Liberec

Ústí nad Labem

Hradec
Králové
Holice

Sokolov

Kladno

Praha

Rychnov n. K.

Pardubice

Česká
Třebová

Vysoké Mýto
Plzeň

Zábřeh
Chotěboř

Svitavy

Žár nad Sázavou

Bystřice
n. Pern.

Velké Meziříčí

Třebíč

Tišnov

Jevíčko

Olomouc
Prostějov

Šenov
u Nového Jičína

Valašské
Meziříčí

Blansko
Kroměříž
Zlín

Brno
Hustopeče

Kde nás najde t e:
Provozovna
ELKOV elektro

Provozovna
VARNET

Provozovna
myLIGHT

dceř iné s p o l e č n o s t i
myLIGHT s.r.o.

VARNET s.r.o.

www.mylight.cz

www.varnet.cz

www.elko v.c z
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IMMAX
Chytré osvětlení LED NEO
Stropní svítidla RONDATE
Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní
s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google
Assistant, Philips HUE:
materiál: ABS, hliník,
barva svítidla: bílá mat nebo černá mat,
průměr / příkon / světelný tok: 400 mm / 25 W / 1 750 lm,
600 mm / 50 W / 3 500 lm, 800 mm / 65 W / 4 160 lm,
barva světla: volitelná (2 700–6 500 K),
stmívatelné: ano,
doba svícení: 50 000 hod.

Kód: 82884623

Kód: 82689461

Stropní svítidla PASTEL
Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android,
Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE:
materiál: kov, plast,
barva svítidla: bílá mat nebo černá mat,
průměr / příkon / světelný tok: 600 mm / 52 W / 3 640 lm, 950 mm / 66 W / 4 620 lm,
barva světla: volitelná (2 700–6 500 K),
stmívatelné: ano,
doba svícení: 50 000 hod.,
k dispozici i závěsné provedení.

Závěsná svítidla LIMITADO
Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android,
Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE:
materiál: kov, plast,
barva svítidla: bílá mat nebo černá mat,
průměr / příkon / světelný tok: 600 mm / 39 W / 2 730 lm, 800 mm / 48 W / 3 360 lm,
délka závěsu: max. 1 200 mm,
barva světla: volitelná (2 700–6 500 K),
stmívatelné: ano,
doba svícení: 50 000 hod.
6

Kód: 82698920
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RUNPOTEC
Digitální přístroj pro měření délky kabelů RUNPOMETER RM35
Kód: 82887723
Vlastnosti produktu:
umí změřit jak kabely, tak i licny, lana, hadice nebo trubky o průměru 2–32 mm,
odolný proti stříkající vodě a prachu (IP44), nárazuvzdorný,
vodicí adaptéry pro dosažení velmi přesného výsledku měření,
unikátní upevňovací otvíratelné pouzdro pro snadné nasazení na měřený kabel,
měření oběma směry,
pomocí popruhu s klipem lze RUNPOMETER snadno ukotvit na X BOARD nebo ostatní odvíjecí systémy,
funkce sčítání,
funkce odpočítávání s akustickou signalizací,
výdrž akumulátorů v trvalém provozu 100 h (bez podsvícení displeje), zachování uložených hodnot i po vybití baterie,
praktický a odolný kufr pro bezpečné uložení RUNPOMETERU a příslušenství.

EXTOL
Digitální detektor kovů
Vlastnosti produktu:
detekovatelné materiály: železné a neželezné
kovy, měděné vodiče pod napětím, dřevo,
hloubka detekce: železné kovy 100 mm,
neželezné kovy (mě©) 80 mm, měděné vodiče
pod napětím 50 mm, dřevo 20 mm,
akustická a světelná signalizace,
funkce ZOOM pro přesnou lokalizaci hledaného
objektu,
funkce elektronické vodováhy s grafickým
zobrazením na displeji, rozsah (-90˚až 90˚),
přesnost ±0,5˚,
součástí balení je i nylonové pouzdro a baterie
9 V typ 6F22.
Kód: 82886133
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LEDVANCE
LED pásek SMART+ WiFi Flex RGBTW 2M
Vlastnosti produktu:
ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace
(s minimem Android 4.4 nebo iOS 9.0),
možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
stmívatelné,
flexibilní, ohebné LED pásky,
řízení barvy světla RGB, cca 16 mil. nastavitelných barevných
možností.

Kód: 82879450

Technické parametry:
rozměry: délka 2 000 mm, šířka 10 mm,
jmenovitý výkon: 8,5 W,
teplota chromatičnosti: 2 700–6 000 K,
světelný tok: 550 lm,
index podání barev Ra: >80,
vyzařovací úhel: 110˚,
počet spínacích cyklů: 15 000,
stupeň krytí: IP20,
rozsah okolní teploty: -20 až 40 ˚C.

LEDVANCE
Reflektor s kamerou SMART+ WiFi Flood Camera
Vlastnosti produktu:
ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ WiFi
(s minimem Android 4.4 nebo iOS 9.0),
stmívatelné,
HD kamera s displejem,
zabudovaný reproduktor a zvukový alarm,
snímač pohybu a denního světla,
nastavitelná hlava.

8

Technické parametry:
stupeň krytí: IP44,
jmenovitý výkon: 24 W,
teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá),
světelný tok: 1 800 lm,
index podání barev: Ra ≥80,
počet spínacích cyklů: 15 000,
materiál: hliník/polykarbonát,
barva: tmavě šedá,
rozsah okolní teploty: -20 až 40 ˚C.

Kód: 82877433

září 2021
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LEDVANCE
Led žárovky SMART+ WiFi Classic Multicolour
Vlastnosti produktu:
Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ WiFi
(s minimem Android 4.4 nebo iOS 9.0),
lze ovládat pomocí Google Assistant a Amazon Alexa,
nastavitelná teplota chromatičnosti přes Tunable White: 2 700 až 6 500 K,
řízení barev RGB,
stmívatelné.
Technické parametry:
patice: E27,
jmenovitý výkon: 9 W (srovnatelné s klasickou žárovkou 60 W, světelný tok 806 lm),
14 W (srovnatelné s klasickou žárovkou 100 W, světelný tok 1 521 lm),
teplota chromatičnosti: 2 700 až 6 000 K,
počet spínacích cyklů: 100 000,
životnost: 15 000 hod.
Kód: 82879429 (A60, 9 W, 806 lm)
Kód: 82879427 (A100, 14 W, 1 521 lm)
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NOVÝ KATALOG E.T.A.
Samostatně stojící skříně ENUX
Svařované a kompaktní skříně EMOX/ECOMP
Nástěnné skříně EC
Nástěnné skříně ST ATEX
Příslušenství ke skříním EC
Klimatizační jednotky
Mřížky, ventilátory a termostaty
Topná tělesa

SKŘÍNĚ EC

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SKŘÍNÍM EC

SKŘÍNĚ EC

NEREZOVÁ ŘEŠENÍ
Nerezové skříně jsou určeny pro použití v náročŠiroká nabídka doplňků (nástěnné držáky, vnitřní dveNEREZOVÁ ŘEŠENÍ
ře, modulární podstavec, DIN profily, dešťový kryt,
ném prostředí. Vynikají vysokou odolností proti
hygienický systém zamykání a podstavec - je nutné
povětrnostním a klimatickým vlivům, působení
Nerezové skříně
jsou určenylátek
pro použití
v nároč
náročŠiroká nabídka
doplňkůobjednat
(nástěnné
držáky, vnitřní dvesamostatně).
chemických
a odolností
proti požáru.
Jejich
ře, a
modulární
podstavec, DIN profily, dešťový kryt,
ném prostředí.předností
Vynikají vysokou
odolností
protiúpravy
je stálost
povrchové
elegantní
hygienický systém zamykání a podstavec - je nutné
povětrnostním a klimatickým vlivům, působení
design.
objednat samostatně).

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SKŘÍNÍM EC

PODSTAVEC
Š
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800

400 1 000
600
300
800

578 1500
300
000 377
978 355900

800

400

778

1 200 300
800

778

1 000 300

1 000

978

1 200 300

700

277

255

700

377

355

900

277

255

1 200 1 178 1 100 277

255

K dispozici s plnými nebo prosklenými dveřmi
Balení obsahuje montážní panel

krytí:
IP66, Nema 4X (jednokřídlé dveře) Balení obsahujeStupeň
montážní
panel
- Nema 12 (dvoukřídlé nebo prosklené dveře),
Stupeň krytí: IP66, Nema 4X (jednokřídlé dveře) IK10

200

100

B2

11

ø9

- Nema 12 (dvoukřídlé nebo prosklené dveře),
IK10

KÓD
100

EZCP030010

350

100

EZCP035010

350

100
EZCP030010
100
EZCP040010
100 400
EZCP035010

400

200
EZCP030020
100 300
EZCP040010

300

200 350
EZCP030020
200
EZCP035020

350

200 400
EZCP035020
200
EZCP040020
200
EZCP040020

11

ø9

Š

V

V
KÓD

te ke(AISI316L
kódu příponu
H). Dveře
mají tvarované rohy
přidejMateriál AISI304L
na vyžádání,
přidej
a silikonové
mají tvarované rohy
te ke kódu příponu
H). Dveřetěsnění.
a silikonové těsnění.

100 600ECZP0600
100

ECZP0600

100 800ECZP0800
100
100
ECZP1000

ECZP0800

1 200

100

1 000

100

ECZP1200

Pro skříňky hloubky 300 mm
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*Pro výšku podstavce 200 mm použíjte 2 kusy.

Ex e IIC Gb
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Š ROZMĚRY
V

KÓD

Š

KŘÍDLO SE
ZÁMKY

V
ROZMĚRY

KŘÍDLO BEZ
ZÁMKŮ

Š

V
300

400

400

ŠECPV040040
V

600
ECPO080060I
ECPO080060C
ECPO100100I
ECPO100100C
400

500

400
300
ECPV040050

ECPV040030

400
300

ECPO030040
ECPO025030

1 000 1
1 000
200

ECPO100120I
ECPO100120C
400
800
ECPO100080I
ECPO100080C

600

ECPV040060
400
400

ECPV040040

500
300

ECPO030050
ECPO030030

1 200 1
1 000
000 1ECPO120100I
ECPO120100C
500
000
ECPO100100I
ECPO100100C
1 200 1
1 000
200 1ECPO120120I
ECPO120120C
600
200
ECPO100120I
ECPO100120C
600

700

ECPV050070
400
500

ECPV040050

400

ECPV060040
400
600

ECPV040060

300

KÓD
ECPO020030
ECPO025030

1 000

300
300

ECPO020030
ECPO030030

Š
250

300V

400
300

300
400

ECPO040030
ECPO030040

400

400

ECPO040040

400

500

ECPO040050

300
400

500
300

ECPO030050
ECPO040030

400

600

ECPO040060

500

500

ECPO050050

600
700

ECPO040060
ECPO050070

500
400

ECPO050050
ECPO060040

400

400
500
400
500
500
600
600
500
600
500

400

500
600

ECPO040040

ECPO040050
ECPO050060

ECPO120100I

ECPO120100C

ECPO120120I

ECPO120120C

600

600
800

600

1 000

600

1 200

ECPV060060

500

700

ECPV050070

600

400

ECPV060040

600

600

ECPV060060

ECPV060080
ECPV060100
ECPV060120

600
800
ECPV080080

ECPV060080

800

1 000
1 000 600
ECPV080100

ECPV060100

800

1 200
1 200 600
ECPV080120

ECPV060120

800

800

800

ECPV080080

1 000

ECPV080100

800

1 200

ECPV080120

ECPO080080

400
600
800

ECPO060040

ROZMĚRY
ECOR4-515TX

Š

V

400 600 200 ECOR4-620TX
500 700 300
600 800 250

ECOR5-730TX

800 1000 300 ECOR8-1030TX
600 800 250

ECOR6-825TX

V

H

80

MONT.
PANEL

SDPA-11

EGRAN
KÓD

MONT.
PANEL

EGRAN1-108X

SDPA-11

400 200 120

EGRAN4-212X

SDPA-42

300 300 120

EGRAN3-312X

SDPA-33

ECPO080100
ECPO080120

ECPO060100
ECPO060120

800

ECPO080080

1 000

ECPO080100
ECPO080120

ECOR4-620PVX

400 600 250 ECOR4-625X*
ECOR4-620PVX
500 500 200 ECOR5-520X *
500 500 250 ECOR5-525X*
500 700 200 ECOR5-720X*
500 700 250 ECOR5-725X *
600 400 200 ECOR6-420X *
600 600 200 ECOR6-620X *
600 600 250 ECOR6-625X *

600 600 300 ECOR6-630X *
600 800 200 ECOR6-820X *

600 800 200 ECOR6-820X *
ECOR6-820PVX

600 800 250 ECOR6-825X *
600 800 250 ECOR6-825X *
ECOR6-825PVX
Sada pro montáž na zeď 600SDWCX-010
800 300 ECOR6-830X *
600 800 300 ECOR6-830X *
600 1200 300 ECOR6-1230X *
600 1200 300 ECOR6-1230X *
Pro skříňky hloubky 300 mm
800 800 300 ECOR8-830X *
800 800 300 ECOR8-830X *
je možné dodat podstavec.
800 1000 300 ECOR8-1030X *

800*1200
300 ECOR8-1230X
*
K dispozici
verze EEX (pís

ECOR5-725PVX

ECOR5-725PVX

ECOR8-1030PVX

800 1000 300 ECOR8-1030X *

ECOR6-820PVX
ECOR6-825PVX

ECOR8-1030PVX

800 1200 300 ECOR8-1230X *
1 000 1000 300 ECOR10-1030X **
1 000 1200 300 ECOR10-1230X **

NEREZOVÉ KRABICE EGRAN

KÓD

EGRAN1-108X

SDPA-32
H

1 200

ECOR4-520PVX

400 600 200 ECOR4-620X *

pro aplikace v potravinářském průmyslu. Krytí: IP66, Nema 4X, IK10.

EGRAN
ROZMĚRY
Š

150 150

ROZMĚRY
SDPA-22
200 200 80 EGRAN2-208X
SDPA-11

1 200

400 400 250 ECOR4-425X*
400 500 200 ECOR4-520X *

600 600 300 ECOR6-630X *

meno
EEX) **
1 000 1000
300X nahraďte
ECOR10-1030X
** Skříně jsou dodávány
1 000 1200
300 ECOR10-1230X
s dvoukřídlými
dveřmi **
a rozvorovým zámkem

ECOR3-420PVX

400 400 200 ECOR4-420X *

800 1200 300 ECOR8-1230TX

EGRAN1-112X

1 000

600 600 250 ECOR6-625X *

300 400 200 ECOR3-420X *
400 300 150 ECOR4-315X *
ECOR3-420PVX

ECOR4-520PVX

800 1000 300 ECOR8-1030TX

EGRAN3-208X
Š
V

1 200

600 400 200 ECOR6-420X *
600 600 200 ECOR6-620X *

PROSKLENÉ
DVEŘE

NEREZOVÉ
SKŘÍNĚpaSE ŠIKMOU STŘECHOU-TX
Kompletně svařovaná
skříň s montážním
nelem, šikmá střecha, speciálně navržená
Kompletně svařovaná skříň s montážním papro aplikace v potravinářském průmyslu. Krynelem, šikmá střecha, speciálně navržená
tí: IP66, Nema 4X, IK10.

KÓD

H

400 500 150 ECOR4-515TX
ECOR5-730TX
400 600 200 ECOR4-620TX
ECOR6-825TX

150 150 120

800

400 600 250 ECOR4-625X*

PLNÉ DVEŘE

300 400 150 ECOR3-415X *

NEREZOVÉ SKŘÍNĚ SE ŠIKMOU STŘECHOU-TX

500 700 300
800 1000 250 ECOR8-1025TX

300 200 80

800

400 600 200 ECOR4-620X *

H

DVEŘE
300
300 150 ECOR3-315X*

800 1200 300 ECOR8-1230TX
800 1000 250 ECOR8-1025TX
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nebo na:
elkov.cz/sortiment-eta

H

TX

ECPO060060

800

Ex tb IIIC Db

KÓD

ECPO060080

800

1 000

V

400 500 150

KÓD

800

800

600

1 200 1 000
1 200 1 200

ECPV040030

800

800

800

ECPO100080C

ECPO060060
ECPO050060
ECPO060100

600

V
ECPO100080I

ECPO060080
ECPO050070
ECPO060120

600

ECPO080060I

600
600
1 000
1 200

600

600

Š
800

800
700

600
600

600

800

Š

KÓD

ROZMĚRY

KŘÍDLOECPO080060C
SE
KŘÍDLO BEZ
ZÁMKY
ZÁMKŮ 400

1 000 1800
000

300
250

200
300

ROZMĚRY

PRŮHLEDNÉ DVEŘE
ROZMĚRY

300
300

200

300 400 200 ECOR3-420X *

400 400 250 ECOR4-425X*
400 500 200 ECOR4-520X *

V

200
300 150 ECOR2-315X *
PROSKLENÉ

TX

PRŮHLEDNÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE
ROZMĚRY

300 300 150 ECOR3-315X*
300 400 150 ECOR3-415X *

400 400 200 ECOR4-420X *

500 700 250 ECOR5-725X *

Stupeň krytí: IP66,
Nema
4X,IP66,
IK10 Nema 4X, IK10
je možné dodat podstavec.
Stupeň
krytí:
* K dispozici verze EEX (pís
Klasifikace:
Klasifikace:
meno X nahraďte EEX)
Ex II 2G
Ex II 2GD
** Skříně jsou dodávány
Ex II 2G
Ex II 2GD
s dvoukřídlými dveřmi
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
a rozvorovým zámkem

ECZP1000

56,3

DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE

200 300 150 ECOR2-315X *

500 500 250 ECOR5-525X*

Určené pro použití ve výbušném prostředí

NÁHRADNÍ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLÉ
PLNÉ DVEŘE
ROZMĚRY

PLNÉ DVEŘE

500 700 200 ECOR5-720X*

Určené pro použití ve výbušném prostředí
(ATEx).
(ATEx).
Skříň
je opatřená
dveřmi stěspolyuretanovým těsSkříň je opatřená
dveřmi
s polyuretanovým
těs
něním,
montážním
panelem,
sys uzamykacím sysněním, montážním
panelem,
uzamykacím
systémem z nerezové
oceliz anerezové
navařeným
vnějším
témem
oceli
a navařeným
vnějším
Sada pro montáž
na zeď SDWCX-010
čepem.
čepem.

1 200 100
ECZP1200
*Pro výšku podstavce 200 mm použíjte 2 kusy.

NÁHRADNÍ DVEŘE
JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE

H

500 500 200 ECOR5-520X *

NÁSTĚNNÉ NEREZOVÉ SKŘÍNĚ
V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ - EEX

NÁSTĚNNÉ NEREZOVÉ SKŘÍNĚ
V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ - EEX

KÓD

600
800
1 000

Š

V

400 300 150 ECOR4-315X *

Materiál AISI304L (AISI316L na vyžádání, přidej-

300

ROZMĚRY

NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY ECOR
ROZMĚRY
Š

K dispozici s plnými nebo prosklenými dveřmi

PODSTAVEC
PODSTAVEC
PŘEDNÍ/ZADNÍ
KRYT 2 KS
PŘEDNÍ/ZADNÍ
KRYT 2 KS

B1
B2

V

NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY ECOR

chemických látek a odolností proti požáru. Jejich
předností je stálost povrchové úpravy a elegantní
NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY ECOR
design.

NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY ECOR

PODSTAVEC BOČNÍ KRYT
S INTEG. ROHY 2 KS

100

11
11

11

277

500

500
800 277
778 255700

578
400

400

P2

P1

P2

500

578

578
300

600
800

Š

P1
P2

P1

578

P1
578 P2500

600
800

350

H

B1
11

ROZMĚRY
B1
B2
B3
600

H
300

600

300

Ke zhlédnutí zde:

H
300

600ROZMĚRY
350
600
B1 400
B2
B3
600
600

Š
600

PODSTAVEC BOČNÍ KRYT
S INTEG. H
ROHYV 2 KS KÓD

200

•
•
•
•
•
•
•
•

150 150

80

200 200 80 EGRAN2-208X

SDPA-22

300 200 80

SDPA-32

EGRAN3-208X

150 150 120

EGRAN1-112X

SDPA-11

400 200 120

EGRAN4-212X

SDPA-42

300 300 120

EGRAN3-312X

SDPA-33
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Krabice i víko jsou vyrobeny z nerezového
plechu 1,2 mm. NEREZOVÉ
Víko je opatřeno
šroubyEGRAN
KRABICE
z ušlechtilé oceli, silikonovým těsněním a zaKrabice
i víko
kulacenými rohy. Montážní
panel
je v jsou
tomtovyrobeny z nerezového
případě nutné objednat
zvlášť.1,2
IP66,
IP69K,
plechu
mm.
Víko je opatřeno šrouby
NEMA 4X, IK10.
z ušlechtilé oceli, silikonovým těsněním a za-

kulacenými rohy. Montážní panel je v tomto
případě nutné objednat zvlášť. IP66, IP69K,
NEMA 4X, IK10.
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referenční
stavby
Stezka v oblacích – Świeradów-Zdrój, Polsko
Kompletní dodávka elektromateriálu

Katedrála Panny Marie Sedmibolestné –
Kisantu, Demokratická republika Kongo
Kompletní dodávka exteriérového osvětlení –
nasvícení fasády
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ELKOV elektro
Zámek Valeč – hotel a wellness, Valeč u Hrotovic
Kompletní dodávka elektromateriálu a svítidel

Krajská nemocnice, CT – Liberec
Kompletní dodávka elektromateriálu
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aktuálně
z ELKO V elektr o…
Pomoc lidem zasaženým tornádem
„To je normální tornádo. Miluno, to jsi neviděl. Podívej, jak to lítá."
Někteří z vás možná rozeznáváte komentář z videa, ve kterém pan Radovan mluví na svého partnera, zatímco na telefon nahrává řádění přírodního živlu v obci Lužice na jižní
Moravě. Toto video obletělo celé Česko a stalo se jedním
ze symbolů katastrofy, která na českém území nemá obdoby. Všichni si pamatujeme tyto záběry a stejně tak si
pamatujeme záběry škod následující den. Tornádo za sebou zanechalo 1 200 poničených domů, škody na majetku
v řádech miliard korun, ale především šest lidských obětí.
Rozhodnutí pomoct nebylo o tom zda, ale jak. Vzhledem
k množství zákazníků na naší pobočce v Hustopečích,
která je nedaleko od místa neštěstí, jsme hned druhý den

byli s některými z nich v kontaktu a mohli jsme rychle jednat. Ze začátku jsme se snažili především o pomoc materiální. Okamžitě jsme poslali několik elektrocentrál,
spoustu nářadí, prodlužovacích bubnů a mnoho dalšího.
Poté se do pomoci zapojili i zaměstnanci, kteří dohromady
vybrali úžasných 552 000 Kč, které byly následně poskytnuty dál v koordinaci se starosty postižených obcí. Věříme, že jsme byli alespoň trochu nápomocni.
Díky této události jsme si opět připomněli, jak je příroda silná, ale také, že lidská solidarita určitě nezmizela
a stále si umíme a chceme pomáhat.

Společný úklid lesa
I když se povědomí o kůrovcové kalamitě vytrácí i díky neustálemu přílivu nových zpráv a letošnímu příznivému počasí, problém nezmizel a jeho následky tu pozorujeme
a pozorovat budeme ještě mnoho let. Lesů, které napadl
lýkožrout smrkový, je tolik, že majitelé nestíhají s jejich
těžbou, a tím pádem se jim nedaří zabraňovat dalšímu napadání a šíření tohoto škůdce. Navíc, po skácení stromů
práce na lese nekončí. Odlesněné plochy je nutné vyčistit
a nachystat podzimní výsadbu nových stromků.
A právě zde přišla naše chvíle, respektive chvíle pro zhruba
30 dobrovolníků z řad zaměstnanců ELKOV elektro a jejich

12

rodinných příslušníků. Ti se 12. června vydali vstříc kopcovitým lesům na Vysočině nedaleko Víru a místo původně
plánovaných dvou pracovních dnů zvládli vyčistit les od
větví a chvojí za polovinu času.
Jsme moc rádi, že jsme alespoň trochu společně přispěli
ke zlepšení byµ jen malého kusu lesa a třeba i inspirovali
další. Těšíme se, až se příště potkáme ještě ve větším počtu a znovu tak pomůžeme přírodě kolem nás.

září 2021
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Hořkosladká olympijská vzpomínka
Mnoho emocí přinesly poslední měsíce pro fanoušky
i jezdce stáje ELKOV Kasper Czech Cycling Team. V červnu
se závodníci hradeckého týmu vezli na vlně skvělé formy.
Michal Schlegel opanoval Tour of Malopolska a poté dojel celkově třetí v etapovém závodě Oberöstereichrundfahrt v Rakousku, Michael Kukrle se pro změnu stal mistrem
České republiky v silniční cyklistice. Kluci svoji formu načasovali skvěle, neboµ právě i tyto výsledky přispěly k nominaci obou cyklistů na Olympijské hry do Tokia.
Samotná účast však byla spíše hořkosladká. Sladké bylo
vystoupení Michaela Kukrleho, který zanechal velmi dobrý
dojem svým 36. místem v 284 km dlouhém závodě a poté
26. místem v časovce. Hořkou se stala účast pro Michala
Schlegela, který byl po příletu pozitivně testován na one-

mocnění covid-19, do závodů na olympiádě vůbec nezasáhl
a zbytek svého pobytu musel strávit na hotelovém pokoji.
Po návratu pokračoval Michael Kukrle ve skvělých výsledcích, když po nepříliš vydařené domácí Sazka Tour vyhrál
Memoriál Henryka Lasaka v Polsku. Za zmínku jistě stojí
i výkony dalších členů týmu, především celkové vítězství Jana Bárty na polské Solidarnosci, etapové vítězství
na stejném podniku či vítězství Adama Ťoupalíka v české
části Visegrad 4 Bicycle.
Jsme rádi, že se závody již naplno vrátily do běžného závodního rytmu a my tak můžeme slavit úspěchy našich závodníků. Těšíme se, co přinese závěr sezóny. K tomu přejeme
všem hlavně zdraví a trochu i toho pověstného štěstíčka.
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ptáme se…
Je všeobecně známé, že Češi jsou vášniví zahrádkáři. Přitom
k tomu nemusí vlastnit ani velkou zahradu, stačí balkon nebo
parapet na okně. Zájem Čechů o tuto aktivitu dokládají i průzkumy.
Loňský rok bylo v rámci sociologického šetření zjištěno, že
zahradničí až 42 % obyvatel, před pěti lety to bylo 39 % lidí
a dalších pět let zpátky 43 % obyvatel. Znamená to, že pozice
zahradničení se v české společnosti nemění.
Když už Češi zahrádkaří, tak pořádně. Vypěstované plodiny
tvoří mnohdy až 28 % celoroční spotřeby zeleniny a stejné procento i ovoce. Dokonce se i rádi podělí, až 7 % spotřeby ovoce
a zeleniny pochází z darů od zahrádkářů. Hoº kamenem, kdo
jsi nedostal cuketu nebo ti nebyla nabízena.

Zahradničíte,
pěstujete nějaké
rostliny?

Téměř 80 % procent zahrádkářů má zahradu přímo u svého
domu, zhruba 10 % na chatě a 8 % v zahrádkářské osadě.
V poslední době se rozmohl trend komunitních zahrad, které
však stále tvoří spíše okrajovou záležitost především ve velkých městech. Zeptali jsme se proto, jak jsou na tom se zahradničením naši kolegové.

MÁ ZAHRADA JE MÉ NEJKRÁSNĚJŠÍ MISTROVSKÉ DÍLO.
CLAUDE MONET
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Vladimír Bureš

Borek Adler

Josef Straka

Tomáš Kilián

PROJEKTOVÝ MANAŽER
E-COMMERCE
(Brno, Kšírova)

ASISTENT PRODEJE
(Brno, Kšírova)

SKLADNÍK – PRODEJCE
(Brno, Kšírova)

SKLADNÍK – PRODEJCE
(Brno, Kšírova)

Pěstuji bonsaje. Baví mě to
a hlavně mě to uklidňuje.
Člověk si při tom vyčistí
hlavu. Navíc je fajn, že můžu
ovlivnit jejich tvar a výšku.
Celkově mám rád přírodu
a takhle ji mám přímo doma.
Je to jako mít lesík v pokoji.

Rád zahradničím již od
mládí. Jako první na jaře
vysadím cibulku, protože
máme rádi cibulovou naµ
na chleba. Po zmrzlých pak
sázím rajčata a okurky.
Práce na zahradě mě baví
a člověk si tam odpočine.

Pěstuji jetel pro králíky.
Ty pak sním a prodávám.
Chcete?

Osobně se řadím mezi
panelákové pěstitele. Na
balkoně pravidelně trhám
rekordy v sezónní sklizni
7 rajčat, 12 jahod a pár
snítek pažitky. Více se mi
daří v pěstování rýmovníku,
který úspěšně prorůstá přes
okno k sousedům. Dříve jsem
pěstoval i masožravky, ale ty
mi bohužel sežraly mouchy.
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na koho se obr átit
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:
Marek Šenkýř
mobil: 725 653 378
e-mail: marek.senkyr@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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z oboru
Nová zelená úsporám
Úspěšný dotační program Nová zelená úsporám prochází
změnami. Nově na ni dosáhne více žadatelů a při kombinaci dotací lze získat další bonusy. Rozděleno bude až 39
miliard korun.
Od 1. října 2021 se rozběhne příjem žádostí na další období.
Výdaje však budou uznatelné zpětně za celý letošní rok.
I nadále lze čerpat dotace na fotovoltaické systémy, zelené střechy, stavbu a nákup tzv. pasivních rodinných a bytových domů, systémy pro ohřev vody a mnoho dalšího.
O dotace budou moct zažádat majitelé bytových domů
i mimo Prahu nebo majitelé rekreačních objektů, v nichž
trvale žijí. Ti stejní jistě ocení i rozšířenou nabídku dotací. Se zelenou úsporám byl sloučen dotační program

Dešµovka, novinkou je dotace na ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na pořízení dobíjecí stanice pro osobní
vozidla.
Právě s dotací e-mobility může zájemce získat podporu ve
výši až 30 000 Kč na pořízení a instalaci dobíjecí stanice
pro elektromobily. Za určitých podmínek to platí jak pro
majitele rodinného domu, tak i pro majitele a společenství
vlastníků bytových domů.
Podání žádosti je jednodušší než dříve, neboµ ji lze podávat výhradně přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Elektronicky bude probíhat i další komunikace se
státní správou.
Správcem programu je ministerstvo životního prostředí,
příjem žádostí, jejich administraci i vyplácení dotací zajišµuje Státní fond životního prostředí ČR.

Pohodová instalace fotovoltaik s PV Next.
• Průmyslově vyráběná sdružovací krabice
• Volitelně DC vypínač a pojistky
• Volitelně pro 1,2 nebo 3 MPPT
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Buďte stále v obraze a sledujte naše novinky a aplikační řešení na
a
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představujeme
Milan Kiselica

vedoucí centrálního skladu
Praha
V ELKOV elektro působí tento sympatický pán už
od roku 2010. Do společnosti nastupoval jako
vedoucí pražského obchodního oddělení a po
čtyřech letech se přesunul na pozici vedoucího
pobočky na Praze 9, v té době ještě na ulici Náchodská. Momentálně ho můžete potkat jako
vedoucího centrálního skladu, nyní již na ulici
K Bílému vrchu.
Jak zpětně vnímáte svou cestu společností?
Nastoupil jsem jako vedoucí pražského obchodního oddělení,
což pro mě byla další životní výzva. Již u předešlého zaměstnavatele jsem působil na pozici vedoucího obchodního oddělení pro Čechy, a tak jsem částečně věděl, do čeho jdu. Každé
začátky jsou těžké, a jelikož jsem v tu dobu dobře znal Martina Nováka, dnes ze spořilovské pobočky, věděl jsem, že mě
v tom nenechá. I tady se ukázalo, že chceme-li být úspěšní,
musíme mít zázemí, podmínky a především kolektiv lidí, kteří
táhnou za jeden provaz. To, že jsem dostal důvěru vést sekundární centrální sklad v Praze, je zásluha celého kolektivu, především Prahy 9, za předešlé roky na Náchodské, a samozřejmě
také vedení společnosti, které mi dalo důvěru a možnost učit
se opět novým věcem. Vždy se snažím svou práci dělat, jak nejlépe umím a vždy to tak zůstane.
Jak jste již uvedl, aktuálně vedete sekundární centrální sklad.
Jaký byl proces jeho otevření a fungování?
První zmínka padla na posledním vánočním večírku, tedy ještě
v roce 2019, kde Michal Vodička představil studii o výstavbě
tohoto skladu v Praze. Po mnoha jednáních, desítkách schůzek se nakonec v únoru roku 2020 podepsala smlouva a začalo
se stavět. Bylo to právě na počátku pandemie koronaviru, a tak
jsme sami nevěděli, jak to bude. Nakonec stavba probíhala dle
harmonogramu a bez větších problémů. Plánovaný termín dokončení byl naplněn a 15. 12. 2020 byla stavba úspěšně zkolaudována. Hned 4. 1. 2021 jsem stavbu převzal a mohly začít
postupné práce, které jsme již měli odsouhlasené a domluvené
(výstavba regálů, zprovoznění sítí, naskladnění a zaskladnění
do lokací, jednoduše vše potřebné k plánovanému otevření).
Plánované stěhování Náchodské do nového SCS jsme zvládli
za 4 dny, a ač to bylo opravdu hektické, podařilo se v naplánovaný termín 15. 2. 2021 otevřít. Tím ale má stavební štace
nekončila, neboµ nás ještě čekalo předání Náchodské, tedy demontáž a odvoz regálů, což se nám opět podařilo ve stanoveném termínu. Zde bych si dovolil poděkovat všem Elkovákům,
kteří se podíleli na otevření SCS Praha. Bez Vaší pomoci bychom to včas jen těžko zvládli. Dnes již plně zásobujeme 9 po-

boček a snažíme se zdokonalovat a zefektivnit především naši
logistiku.
Co říkají zákazníci na novou lokalitu a možnosti, které nabízí?
Jsem přesvědčen, že přestěhování většina vnímá kladně. Samozřejmě že názory se různí, já však věřím, že výše zásob,
množství položek skladem, prodejna ELKOV servisu a propojení
se společností VARNET je to, co nám dává smysl a zákazníkovi
možnost vše vyřešit na jednom místě.
Po celé působení v ELKOV elektro jste na vedoucích pozicích.
Je pro vás tato pozice přirozená nebo jste si na to musel zvykat,
případně se tomu přiučit?
Nikdy jsem nepřemýšlel, jestli na vizitce mám uvedeno, že jsem
vedoucí nebo ředitel. Každý si musí tu cestičku nějak vyšlapat, a ne jinak to bylo u mě. Mnoho věcí jsem se musel naučit,
ale za těch 20 let co jsem v tomto nekonečném kolotoči už samozřejmě vnímám, že je to pro mě přirozené, což se projevuje
i mimo pracovní život. Aktivně působím u házené, kde jsem již
15 let předsedou oddílu a členem výboru TJ Sokola u nás v Libčicích.
Takže když už máte nějaký ten volný čas, věnujete ho sportu?
Již od malička jsem byl veden ke sportu a ten mě aktivně provázel až do mých 40 let. Od 7 let jsem se věnoval házené, bohužel,
jak to ve sportu bývá, na začátku rodící se profesionální kariéry
přišlo vážné zranění a bylo po kariéře. Po 2 letech pauzy jsem
se sice k házené vrátil, už však jen v Libčicích. I zde se ale dostavily úspěchy a již desátý rok hrají Libčice (městečko s 3 400
obyvateli) 2. ligu mužů. Svou aktivní hráčskou kariéru jsem pověsil na hřebík před 5 lety. Rád si hodím s kluky na tréninku,
případně na nějakém turnaji veteránů. Dnes jsem především
funkcionářem. Máme i mládež, což je do budoucna pro udržení
házené jako tradice v Libčicích pro mě naprosto zásadní. Nicméně když už mi zbude trochu času, rád zajdu k vodě na ryby
nebo vyjedu s rodinou na kole.
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TIP na „TRIP“
Víno je nápoj ušlechtilý, proto když i místo vzniku
a prostory samotné konzumace působí a vypadají ušlechtile, zážitek je o to silnější. Mnohá
česká vinařství začala počítat s touto rovnicí
a kromě krásné krajiny jižní Moravy a skvělého
vína nabízí i moderní design a architekturu.

Vinařství Lahofer
Jeden z nejzajímavějších a v poslední době nejskloňovanějších
architektonických počinů ve vinařské oblasti najdeme u obce
Dobšice na Znojemsku. Má ji na svědomí známé brněnské architektonické studio Chybik+Kristof, které navrhlo moderní reprezentativní centrum pro vinařství Lahofer. Budova je rozdělena na
několik částí, z nichž ta výrobní zahrnuje lisovnu, sklep, skladovací
prostory a lahvovnu. Kancelářská část navazuje na návštěvnickou, která slouží jako kombinace prodejny vín, wine baru s kavárnou a netradičním degustačním sklepem. Na první pohled nejvíce
zaujmou prosklená fasáda s betonovými žebry a pochozí střecha
s amfiteátrem ve tvaru vlny, který slouží jako prostor pro koncerty,
divadelní vystoupení, projekce a jiné akce. Navazuje na celý motiv návrhu, kterým jsou řádky vinice prostupující celou budovou
včetně již zmíněné betonové vlny. I přes moderní ráz stavby je
všude cítit respekt k tradici a řemeslu a splynutí s okolím.
Vinařství Lahofer
Vinice 579, Dobšice
www.lahofer.cz
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Vinařství Obelisk
Zatímco majitel vinařství Obelisk ideově navazuje na práci Lichtenštejnů a tehdejší pokrokovou vinařskou tradici, která je spjatá
s tímto šlechtickým rodem i nedalekými Valticemi, inspirace pro
samotnou budovu míří ještě dál. Stal se jím starověký antický
chrám, který však autoři, Hana a Pavel Bainarovi a firma AiD team,
pojali moderně a minimalisticky. Zatímco užitné prostory jsou
schované pod zemí, prosklený vinařský pavilon v horním patře nabízí degustační a reprezentativní prostory a hlavně krásný výhled
do krajiny Pálavy. Originalita je znát na každém kroku i loku, nebo¶
i v samotné výrobě se snoubí tradiční postupy s nejmodernějšími

technologiemi. Jedinečnost místa dotváří i unikátní stropní a nástěnné intarzie, tedy vývarné dílo tvořené skládáním a lepením dýh
různých barev a struktur. Má ji na svědomí umělkyně česko-ghanského původu Natalie Perkof.

Vinařství Obelisk
Celňák 1212, Valtice
www.vinarstviobelisk.cz

Vinařství Krásná Hora
Trochu jiný přístup byl zvolen při tvorbě areálu vinařství Krásná
Hora ve Starém Poddvorově. Jeho autorem je arch. Tomáš Havlíček, který vinařství vtiskl neorustikální výraz, který navazuje na
tradiční lokální architekturu zděných a omítaných staveb. I když
budovy působí velmi tradičně, podařilo se do nich vložit moderní
prvky, například barevné luxfery či různé prosklené plochy. Netradiční způsob uvažování je znát i při práci s vínem. Od roku 2009
vinařství hospodaří ekologicky bez použití herbicidů, systémových
přípravků a naopak hnojením pouze vlastním kompostem a bylinnou výsadbou do meziřadí, což podporuje biodiverzitu na vinicích.
Od roku 2014 hospodaří dokonce dle biodynamických pravidel.
Vinařství Krásná Hora chce tak ještě více porozumět vinicím a jejich půdám.
Vinařství Krásná Hora
Starý Poddvorov 360, Starý Poddvorov
www.krasnahora.com
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Rozvodnice KLV od Eatonu
nyní i v pětiřadém provedení

S

Společnost Eaton rozšířila sortiment skříní pod
omítku/do dutých stěn řady KLV o nové pětiřadé
provedení. Rozšíření se dočkalo jak provedení
instalační s DIN lištami, tak provedení multimediální s montážní deskou. Úplnou novinkou jsou
nové hybridní rozvodnice, které kombinují instalační a multimediální provedení v jedné skříni.
Pro hybridní a multimediální rozvodnice byly vyvinuty i nové „WiFi“
dveře, které výrazně méně tlumí bezdrátový signál. Kromě toho
bylo u řady KLV přidáno mnoho inovací a nového příslušenství,
což zjednodušuje montáž a rozšiřuje možnosti instalace.

Rozvodnice KLV v instalačním provedení
Rozvodnice KLV v instalačním provedení s DIN lištami jsou v nabídce v 1- až 5řadém provedení s počtem modulů 14 až 70 a jsou
dodávány volitelně se šroubovými, či bezšroubovými svorkovnicemi N/PE. Ty jsou navíc nyní dostupné i s vysokým nosičem,
díky čemuž se nabízí zvýšený prostor pro protažení přívodních
a vývodních kabelů. U pětiřadé varianty byl inovován i design
ochranného krytu, díky čemuž došlo ke zvětšení prostoru na bocích skříně pro vedení vodičů až o 30 %. Další inovací u všech
velikostí instalační rozvodnice jsou nové popisovací tabulky.
K dispozici jsou přehledné samolepky, pomocí kterých lze přehledně vyznačit jednotlivé okruhy, ty lze navíc pomocí barevných
samolepek ještě více zpřehlednit. To lze využít např. pro barevné
odlišení jednotlivých okruhů pro příslušné proudové chrániče.
Pro pětiřadé provedení je navíc k dispozici i praktická fólie s popisovacími štítky. Ty se umístí za fólii, která se jednoduše zacvakne do krycí desky. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá
úprava či doplnění popisovacích štítků.

Bezšroubové nebo šroubové svorkovnice PE/N
se zvýšeným nosičem = více místa pod svorkovnicemi
pro protažení kabelů

O 30 % více místa pro vedení vodičů na bocích skříně
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Rozvodnice KLV v multimediálním provedení
Rozvodnice KLV v multimediálním provedení s montážní deskou jsou v nabídce v 3- až 5řadé velikosti a jsou dodávány s velkým perforovaným montážním panelem pro multimediální zařízení
a jednou DIN lištou pro multimediální konektory. Montáž a zapojení multimediálních zařízení je pohodlná díky dvěma zásuvkám
a držáku přístrojů, které jsou součástí dodávky. Do rozvodnice je
kdykoliv možné přidat další zásuvky či nahradit DIN lištu patch panelem pro konektory RJ-45 nebo montážním panelem. Všechny
multimediální rozvodnice jsou navíc dostupné i v provedení s WiFi
dveřmi. Tyto dveře obsahují plastovou vložku s ventilačními otvory. Sérií testů bylo prokázáno, že WiFi dveře mnohem méně
tlumí bezdrátový signál, a zajiš¶ují tak lepší funkčnost přístrojů využívajících bezdrátový signál. Může se jednat například o routery,
modemy či jednotky pro chytrou elektroinstalaci.

září 2021

Rozvodnice KLV v hybridním provedení
Rozvodnice KLV v hybridním provedení umožňují umístění multimediálních a instalačních přístrojů do jedné skříně. Jsou dodávány vždy v 5řadé velikosti, se dvěma nebo třemi řadami DIN
lišt a s velkým montážním panelem. Součástí dodávky rozvodnice jsou šroubové nebo bezšroubové svorkovnice N/PE a zároveň zásuvka a držák multimediálních přístrojů. Tyto skříně jsou
velmi vhodné pro aplikace, kde není dostatek prostoru pro umístění instalační a multimediální rozvodnice. Provedení se třemi
řadami DIN lišt nabízí až 42 modulů a pořád dostatečně velký
montážní panel pro např. router a televizní rozbočovač, což jsou
běžná multimediální zařízení využívaná v bytových a domovních
instalacích. Hybridní rozvodnice jsou dostupné s oceloplechovými nebo WiFi dveřmi.

DIN lišta pro multimediální konektory, případně patchpanel

Montážní panel pro multimediální zařízení

Volitelně WiFi dveře s plastovou vložkou zajišµující lepší
průchod WiFi signálu

Držák přístrojů

Zásuvky, možnost montáže dalších zásuvek na mont. panel
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Skříně KLV jako rozváděče a úplné kryty
Všechny varianty rozvodnic KLV byly odzkoušeny jako prázdné
skříně pro rozváděče nízkého napětí dle ČSN EN 62208. Rozvodnice
KLV tak tedy mohou být použity pro výrobu rozváděčů dle souboru
norem ČSN EN 61439. Firma Eaton navíc nechala instalační rozvodnice KLV odzkoušet na EZÚ jako typově ověřené rozvodnice pro
používání laiky DBO. To výrobcům rozváděčů značně zjednodušuje
celý proces výroby rozváděče a posouzení shody, jelikož mohou využít zkoušek původního výrobce, díky čemuž pak nemusí provádět
náročné ověřování návrhu. Pro návrh rozváděčů je vhodné používat
program E-Config, oficiální ceník firmy Eaton a zároveň i konfigurátor rozváděčů nízkého napětí. E-Config výrazně usnadňuje konfiguraci rozváděče, navíc kontroluje i jeho návrh a generuje dokumentaci
nutnou k posouzení shody a výrobě rozváděče. V neposlední řadě
pak poskytuje uživateli i další užitečné výstupy, jako např. náhled
na rozváděč či soupisku materiálu. Všechny skříně KLV byly rovněž
odzkoušeny jako úplné kryty dle ČSN EN 60670-24. Úplné kryty na
rozdíl od rozváděčů nejsou výrobky ve smyslu zákona 90/2016 Sb.
Nepodléhají tedy posuzování shody, při jejich sestavování se však
musíme řídit pokyny výrobce úplného krytu (= Eaton). Se splněním těchto pokynů při návrhu úplného krytu nám opět pomůže program E-Config. Kromě kontroly konfigurace a návrhu úplného krytu
E-Config i vygeneruje potřebnou dokumentaci pro snazší kontrolu,
identifikaci a revizi úplného krytu.

Video Představení rozvodnic KLV (nové 5řadé verze):
https://www.youtube.com/watch?v=ASrjLvUWxi0
Stáhnout zdarma software E-Config:
https://www.eaton.com/cz/cs-cz/support/e-config-konfiguracni-software-a-cenik.html
Více o rozváděčích a úplných krytech se dozvíte zde:
Výroba rozváděčů nízkého napětí s využitím zkoušek Eaton:
https://elektrika.tv/video/2020/200527_eaton_repriza4.mp4
Alternativa k rozváděčům pro domovní aplikace – úplné kryty
dle ČSN EN 60670-24:
https://elektrika.tv/video/2020/200528_eaton_repriza5.mp4

Bezšroubové nebo šroubové svorkovnice PE/N se zvýšeným
nosičem = více místa pod svorkovnicemi pro protažení
kabelů

2–3 řady DIN lišt

Montážní panel pro multimediální zařízení

Držák přístrojů

Zásuvky, možnost montáže dalších
zásuvek na mont. panel
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Rozvodnice KLV v hybridním provedení

EATON Elektrotechnika, s.r.o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: +420 267 990 440
e-mail: podporaCZ@eaton.com
www.eaton.cz
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Kompaktní jističe

Power Defense
Ochrana bez kompromisů
Jmenovité proudy 16 A až 800 A ve 4 typových velikostech
Elektronické i termomagnetické spouště
Vypínací schopnost 36 a 50 kA
Vlastní řada příslušenství

NOVINKA

www.eaton.cz

PRODUKTY PRO JIŠTĚNÍ
FOTOVOLTAICKÝCH APLIKACÍ
Výroba obnovitelné elektřiny pomocí fotovoltaických
panelů je stále na vzestupu, využijte Legrand nabídky
a realizujte jištění DC i AC části pomocí certifikovaných
rozvodnic Plexo-PV a vhodných přístrojů.

DC OCHRANA až do 1000 V DC:
■
■
■
■
■
■
■

Rozvodnice Plexo-PV
MC4 konektory
Řadové svorky Viking
Svodiče přepětí
Modulární jističe
Pojistkové odpínače
Vypínače

CERTIFIKOVÁNO
AŽ DO
1000 V DC

VALENA LIFE

V NOVÉM DESIGNU
7 let záruka

ČERNÁ JE NOVÁ BÍLÁ

Elegantní a moderní, přesně taková,
jakou vaši zákazníci požadují.
sledujte nás:

www.legrand.cz
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KALANI – univerzální LED flood
svítidlo nejen
pro průmysl

S

Sylvania představuje novou řadu odolných LED
reflektorových svítidel Kalani, která jsou následovníkem svítidel Sylvania START Flood IP66.
Jedná se o vysoce efektivní a úsporná reflektorová svítidla typu „floodlight“, která jsou velmi
univerzální, což činí KALANI perfektním řešením
pro venkovní aplikace v průmyslových zónách,
na parkovištích nebo pro sportoviště a jiné venkovní areály.
Svítidly KALANI lze nahradit staré typy konvenčních svítidel. Celá
řada zahrnuje pět velikostí svítidel, vždy ve dvou typech optiky – asymetrické a symetrické vyzařování. Různě výkonná světla jsou vhodná
pro širokou škálu použití od 6 000 lm přes 13 000 lm, 26 000 lm,
20 000 lm až po 39 000 lm. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku.

Tato rodina floodlight svítidel má odolnost IP66/IK08 a je k dispozici s připraveným 1m kabelem, což usnadňuje a urychluje instalaci tím, že není potřeba nijak zasahovat do svítidla při instalaci.
Lze zvolit libovolnou variantu montáže, držák je součástí balení
a umožňuje naklánět svítidlo nahoru a dolů.
Lze vybírat ze tří variant teploty chromatičnosti, k dispozici skladem jsou neutrální bílá (4 000 K) a teplá bílá (3 000 K), lze však
poptat i variantu se 6 500 K. Ke svítidlu lze doobjednat příslušenství v podobě ochranného drátěného krytu a adaptérů k montáži
na sloupy.
Všechny svítidla KALANI mají životnost 60 000 hodin (L70B50)
a je na ně poskytována záruka v délce 5 let.

Více informací najdete na webu:
www.sylvania-lighting.com
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www.sylvania-lighting.com
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XTline
Průmyslový vysavač ve spojení s bruskou
na sádrokarton ušetří práci i prach

26

Stavíte, rekonstruujete dům, chalupu, garáž,
nebo jste se pustili do zateplení budovy? AÆ už
jste kutil nebo profesionální řemeslník, dobře
víte, že ke kvalitně odvedené práci potřebujete
to správné náčiní. Opravdovým pomocníkem je
průmyslový vysavač XTline na suché i mokré
vysávání, který umožňuje připojit elektrické
nářadí, například brusku na sádrokarton. Toto
spojení vám ušetří spoustu práce a také prachu
všude kolem. Práce vám půjde od ruky a bude
vás bavit.

Průmyslový vysavač s možností připojení elektronářadí
Průmyslový vysavač XTline vás zbaví třísek, pilin i sádrového
prachu. Disponuje příkonem 1 600 W, takže je dostatečně silný,
aby zvládl uklidit hrubé i jemné nečistoty. Díky zásuvce na elektrické nářadí je opravdu univerzálním pomocníkem při práci doma,
v dílně i na chatě. Elektrické zařízení se připojí přímo do vysavače
a při jeho zapnutí se automaticky spustí odsávání. Při vypnutí nářadí ještě vysavač doběhne, aby odsál poslední zbytky prachu
a poté se vypne. Své využití nachází nejen v domácnostech, ale
především také na staveništích a při renovaci stavebních objektů.
Ocení ho i řemeslníci v truhlářstvích a lakovnách. „Velmi dobře se
s ním manipuluje. Tři metry dlouhá odsávací hadice poskytuje
dostatečný prostor pro pohyb a pojezdová kolečka na přední
i zadní straně vysavače zajišµují plynulý a lehký pohyb v te-
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rénu,“ říká Josef Wagner z firmy XTline. Pro suché vysávání můžete použít jednorázové papírové sáčky, nebo textilní, které se po
vyčištění dají opětovně použít. Další možností suchého vysávání je
vysávání přímo do nádoby díky hepa filtru. To znamená, že odpad
jde přímo do plastové nádoby. Pro mokré vysávání stačí použít filtr
s molitanem. Stejně jako sáčky, je i filtr s molitanem součástí balení při koupi vysavače XTline.

odlehčit rukám a páteři, které jsou při této práci zatížené. Stačí
jen uvolnit přisávání a vaše ruce to hned poznají. Motor brusky se
nachází v rukojeti, aby bylo vyvážení správné a manipulace byla
snazší. Díky délce tyče s bruskou dosáhnete i do vyšších míst.
S pomocí LED osvětlení uvidíte i tam, kde jsou horší světelné podmínky a nerovný povrch. Výhodou je i rychlá a velmi snadná výměna brusného papíru díky suchému zipu.

Bruska na sádrokarton si poradí s různými povrchy
Na průmyslový vysavač XTline můžete připojit brusku na sádrokarton. Omezíte tak prašnost a bude se vám lépe dýchat a pracovat. Podle názvu vás může mást, že s ní můžete brousit jenom
sádrokarton, ale její možnosti jsou mnohem širší. Hravě si poradí
s polystyrenem, se dřevem i s broušením omítek. Je vhodná pro
přípravu povrchů na lakování. Díky nastavení regulace otáček podle druhu materiálu se přizpůsobí danému povrchu pro zdařilý výsledek. Výkyvná brusná hlava se přizpůsobí broušenému materiálu
a také zamezuje poškrábání povrchu. „Odpružená konstrukce
brusného povrchu talíře zamezuje tvorbě vířivých stop,“ potvrzuje Josef Wagner. Aby nedošlo k odlupování povrchové úpravy
silným odsáváním, můžete si pomocí manuálního nastavení určit
potřebnou intenzitu odsávání prachu. Tím docílíte šetrného broušení měkkých a křehkých povrchů. Navíc díky této funkci můžete

Nenechte nic náhodě a podívejte se na šikovné pomocníky značky
XTline. Průmyslový vysavač na suché i mokré vysávání, brusku na
sádrokarton a další nářadí pořídíte v široké síti kamenných prodejen. Jejich přehled najdete na webu xtline.cz.

5.990 Kč
včetně DPH

3.990 Kč
včetně DPH

XTline s.r.o.
e-mail: info@xtline.com
tel.: +420 566 524 874
www.xtline.com
www.xtline.cz
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Společnost VARNET jako autorizovaný distributor nabízí špičkové
zabezpečovací systémy od renomovaného výrobce PARADOX.
Firma PARADOX vznikla v roce 1989 v Montrealu a řadí se k předním
světovým výrobcům zabezpečovacích ústředen a detektorů.

PARADOX - jednička v drátovém zapojení zón
• tradiční spolehlivé řešení zcela odolné proti RF rušení
• svoboda ve volbě technologie
• lze zapojit libovolný detektor s výstupem relé
• zcela bezúdržbové a časově stálé

BUS

DRÁT JE DRÁT

NC

Přehled základních vlastností systému DIGIPLEX EVO192:

999

192

uživatelů

zón bezdrátově /
drátově / BUS

8

podsystémů /
oblastí

32

ovládaných
dveří

250

PGM výstupů

Výběr špičkových vnitřních i venkovních detektorů
Vnitřní detektory

Zdvojený detektor

Duální detektor

S dolním viděním

Venkovní detektory

Stropní detektor

3× PIR + MW + AM

s Pet imunitou

2× PIR + AM

Zúčastněte se bezplatného školení!
Máte zájem instalovat PARADOX? Potřebujete prohloubit své znalosti? Vyberte si formát vzdělávání, který Vám vyhovuje:
• prezenční školení dle vypsaných měst a termínů
• prezenční individuální školení dle domluvy
• školení formou webináře s následným zapůjčením Zkušební sady pro praktické procvičení
• individuální školení formou webináře se zapůjčením Zkušební sady
Navštivte náš
YouTube kanál:

Jen to zabezpečení, které používáte, má smysl.

S dotykovou klávesnicí a mobilní aplikací Insite Gold už to jednodušší být nemůže.
Společnost PARADOX už od svého počátku
kladla velký důraz na jednoduchost ovládání
pro konečného uživatele. Jen to zabezpečení,
které uživatel zapne, může plnit svoji funkci.
Velký skok v tomto přístupu udělala až dotyková
klávesnice, kde intuitivnost a jednoduchost
lze přirovnat k používání mobilního telefonu.
České popisy a dotyková intuitivní tlačítka
zajišťují, že se uživatel "dokliká" k funkci,
kterou požaduje.
Sledování stavu systému a zajištění
jednotlivých oblastí je přehledné a na první
pohled zcela jasné.

INTUITIVNÍ DOTYKOVÁ KLÁVESNICE

Aplikace pro chytrý telefon
Automatizace

Přístup

Zabezpečení

Velmi jednoduché je i ovládání systému přes
chytrý telefon. Uživatel má přehled o systému
ve svém telefonu a dle oprávnění jej může
i ovládat.
Kromě zabezpečení lze sledovat stav vstupů
a přímo ovládat zařízení - například garážová
vrata, světla atd.

Insite Gold
(Android, iOS)

Nabízíme:

Autorizovaný distributor
bezpečnostních systémů

• odborné školení vedené našimi techniky
• technické a obchodní konzultace
• zpracování nabídky a doporučení technologií pro vaši instalaci
• všechny prvky EZS trvale skladem a k okamžitému dodání
• telefonní poradenství 7.00 - 16.00 hod. + hot line 16.00 - 18.00 hod.
• v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel.: 565 659 626,
případně e-mailem: ezs@varnet.cz
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Profesionální nástroje
pro protahování, odvíjení
a tažení kabelů RUNPOTEC

V

V sortimentu rakouské značky RUNPOTEC najdete profesionální nástroje a pomůcky pro
odvíjení, protahování a tažení kabelů, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého
elektromontéra, elektrikáře a pracovníka v sektoru průmyslu, facility managementu či energetiky. Jejich jedinečná patentovaná protahovací
špička Runpogleiter je známá a oblíbená již

30

i u českých a slovenských zákazníků. RUNPOTEC produkty neustále inovuje a přichází často
s unikátními novinkami pro pohodlnou a efektivní práci. Výhradním dodavatelem značky
RUNPOTEC pro Českou republiku je společnost
Elektro-System-Technik, s. r. o., která vám nyní
produkty v krátkosti představí.
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Snadné odvíjení kabelů
Dokonale kompaktní navíječ a odvíječ kabelových bubnů, to je
X Board. Je zvláště vhodný pro poškozené kabelové bubny. Umožňuje nerušenou a efektivní práci s kabely bez zamotání. Jeho pět
pogumovaných nožiček zajiš¶uje neklouzající a bezpečné stání, zároveň jimi chrání povrchy už hotových podlah před poškrábáním.
Díky odnímatelnému trnu lze použít pro kabelové bubny s různými
velikostmi otvorů. Nespornou výhodou verze XB 500 s nosností
800 kg je možnost odvíjení i dvou svazků najednou. Model XB 300
s nosností do 300 kg dokonale doplňuje multifunkční trn, který
funkce X Boardu rozšiřuje.
Největším zařízením pro odvíjení kabelů je bezpochyby Runpolifter 4 500. Slouží k odvíjení silných a těžkých kabelů z cívek o hmotnosti až 4 500 kg a přitom je tak lehký, že ho lze převážet osobním
autem a manipulovat s ním dokáže pohodlně jedna osoba. Runpolifter 4 500 se skládá z hřídele, která se prostrčí středem kabelové cívky, a dvou skládacích zvedacích nosníků, z nichž každý váží
pouhých 22 kg.
V členitých stavbách se práce s těžkými kabely stává často noční
můrou – to potvrdí každý, kdo to jednou zkusil. Kabelové vodicí
kladky, které se dodávají v několika variantách tuto práci značně
usnadní. Kladka 90˚ usnadňuje tažení kabelu kolem rohů, kladka
pro šachtu nebo vnitřní hranu šachty usnadňuje spouštění kabelů
do šachet nebo také tažení po schodech, flexibilní třídílný řetězec umožňuje univerzální použití, jako například obcházení sloupů
a podobně.

Protahování kabelů bez námahy
Prakticky nezničitelné a u zákazníků velmi oblíbené trojnásobně
kroucené protahovací pero Runpo 5 s patentovanou špičkou RunpoGleiter® s celkovým zatížením v tahu až 270 kg si poradí s každou situací. Jeho výhodou je velká odolnost proti odtržení špičky,
o 50 % menší třecí odpor při protahování a extrémně malý poloměr ohybu při dobré kluznosti.
Dalšími oblíbenými produkty z portfolia RUNPOTEC jsou protahovací pruty Runposticks, ideální zejména pro práci s kabely v podhledech, kabelových šachtách, dutých stěnách či pro dodatečnou
instalaci volně ložených kabelů. Speciální háček překoná překážky
do 8,5 cm a jednoduše zachycuje kabel i v těžko přístupných místech. Součástí dodávky je praktické pouzdro s velkou škálou příslušenství.
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Snem každého elektrikáře je protahovací pistole RT 2008 v kombinaci s ocelovým perem. Kolikrát jste si už odřeli prsty nebo dokonce začali krvácet, když jste nasouvali protahovací pero do
husího krku proti ostré hraně krabice ve stropě a ještě přitom stáli
na štaflích? Protahovací pistole RT 2008 vytváří bezpečnou zónu
mezi vašima rukama a zdí, navíc vám díky důmyslnému mechanismu dává sílu natlačit ocelové pero i do trubek delších než 20 m.
Silná protahovací pera ze skelného vlákna o průměru 4,5–15 mm
dodáváme včetně praktického robustního nerezového navíjecího
stojanu pro pohodlné odvíjení. Stojany disponují zdvojeným odvíjecím systémem pro rychlé odvíjení nebo odvíjení s automatickou
brzdou. Ve verzi PROFI je součástí stojanu i box s množstvím příslušenství a vysouvací nohy. U stojanů od průměru 730 mm praktické mechanické počítadlo metrů.
Skvělými doplňky k protahovacím perům jsou samosvorné kabelové punčošky, které jsou vyrobeny z dvojitého nerezového opletení. Opletení je orientováno diagonálně, takže když zatáhnete za
konec punčošky, opletení se mírně prodlouží na úkor průměru,
který se zmenší, a punčoška kabel pevně sevře. Koncovka punčošky je vždy volně otáčivá, a umožňuje tak kabelu, aby si volně
našel cestu.

Tažení těžkých kabelů
Tam, kde je potřeba velká tažná síla pro tažení jednoho nebo několika kabelů vodorovně, tam, kde by bylo potřeba deseti osob na
tažení kabelu, stačí teÁ jen jedna osoba a naviják CW 800 E. Extra silný naviják totiž vyvine tažnou sílu až 10 osob! Při rychlosti
navíjení 4 m/min vyvine sílu až 800 kg a při rychlosti 8 m/min až
400 kg. K tažení kabelů je ideální lano z polyesteru, které nabízíme
v různých průměrech a délkách.

Inspekce potrubí, rozvodů, šachet apod.
V sortimentu RUNPOTEC najdete i profesionální inspekční minikameru Runpocam RC2 pro inspekce potrubí od průměru 20 mm
do vzdálenosti až 50 m, ale i pro větší průřezy (vzduchotechnika,
drenáže, odpadní trubky atd.). V kombinaci s pruty Runposticks je
vynikající pro inspekci dutých stěn, zavěšených stropů (přes vysoké stropní profily), šachet a podpodlažních kanálů, pro inspekci
při údržbě zařízení či pro zajištění důkazů. Disponuje pamětí pro
vytváření foto-, audio- a videodokumentace v HD rozlišení, kamerovou hlavou se šesti silnými integrovanými LED a trvalým provozem z akumulátoru až 6 hodin.
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Videoprezentace produktů RUNPOTEC:
https://bit.ly/video-runpotec

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, 190 00 Praha 9
www.est-praha.cz

CHYTRÉ OSVĚTLENÍ
JE NOVÝM ŽIVOTNÍM
STYLEM
Nyní, když je náš svět stále chytřejší,
vstupuje do budoucnosti i vaše
osvětlení.
Vnitřní svítidla
Ledvance SMART +.

LEDVANCE.CZ

PLNĚ KOMPATIBILNÍ,
NAPROSTO POHODLNÉ,
MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÉ
SMART + WIFI
venkovní svítidla od LEDVANCE.

—
nABBídky, kterým neodoláte!
Akce a soutěže 2021
Nakupování elektroinstalačních výrobků není jenom každodenní
rutina. Když víte, že vás za to odměníme dárkem, je to zábava.
Tak pojďte do toho, soutěžte s výrobky ABB a udělejte si radost!
nizke-napeti.cz.abb.com

—
Přehled všech akcí

Naskenujte QR kód

=

—
Jeden dům, jedno řešení
ABB to jistí!
Máte-li k ruce produkty, které patří mezi nejkvalitnější na světě
a jsou plně kompatibilní, pak jste již velmi blízko k tomu, aby vámi
realizované projekty elektroinstalace byly vždy o stupeň lepší.
I vy můžete vytěžit maximum z dokonalé koncepce komplexní
elektroinstalace. Nabízíme efektivní integrovaná řešení, vysokou
spolehlivost a snadnou instalaci všech našich produktů. ABB to jistí!

abb.cz/nizke-napeti

Rozvodnice

Instalační
stykače

Hlavní
vypínače

Impulsní
relé

Jističe

Schodišťáky

Chrániče

Zvonky

Vypínače,
zásuvky

Přepěťovky,
časové spínače

Chytrá
elektroinstalace

Zhlédněte naše nové video

Nová nařízení
SLR a ELR
pro vyšší
Větší
udržitelnost transparentnost,
účinnost,
udržitelnost
a zelenější
budoucnost

Co všechno je nutné vědět o evropském nařízení o ekodesignu (SLR)
a nařízení o označování energetickými štítky (ELR).

1. září 2021 vstupují v EU v platnost dvě aktualizovaná evropská nařízení, jejich cílem je podpořit
udržitelný rozvoj prostřednictvím úsporných světelných zdrojů a systémů.
Nařízení již nerozlišují mezi světelnými zdroji, moduly a svítidly, ale hovoří pouze o světelných
zdrojích. V důsledku toho se bude například hodnocení energetické účinnosti týkat pouze
světelného zdroje. V budoucnu budou hlavní parametry produktů podléhajících těmto nařízením
také nově zaneseny do Evropského registru výrobků s energetickým označením (EPREL).

Nařízení o označování energetickými
štítky

Nařízení o ekodesignu – zlepšování
parametrů výrobků

• Nové uživatelsky srozumitelnější
označení energetickými štítky umožňující
konečnému spotřebiteli rozhodnout se
pro energeticky účinné výrobky.

• Optimalizace designu světelných zdrojů
a předřadníků pro vyšší udržitelnost
a účinnost

• Nová stupnice ukazuje, jak je výrobek
účinný – definice A až G se mění podle
nových požadavků na účinnost.

https://www.lighting.philips.cz/domov

• Výrobky, které nesplňují požadavky,
budou postupně ukončeny
• Světelné instalace budou muset být
osazeny novými energeticky účinnými
světelnými zdroji

Přechod z konvenčních světelných zdrojů na LED zdroje
Od určitého data bude zakázáno vyrábět nebo uvádět na trh výrobky, které nesplňují požadavky
na minimální účinnost stanovenou v nařízení SLR.

Dotčené
výrobky

Kompaktní
integrované
zářivky

Halogenové
žárovky
(12 V)

(E14, E27)

MR16/11
& R111

Lineární
halogenové
žárovky
(230 V)

T22/T25
žárovky

Halogenové
kapsle

(pro lednice,
šicí stroje aj.)

G9 / G4 /
GY6.35

Pokračují:
žárovky
do pečicích
trub

Pokračují:
žárovky
do pečicích
trub

R7s >2700 lm

Lineární
zářivky
T12

Lineární
zářivky
T8
600 mm,
1200 mm,
1500 mm

Postupné
vyřazení*

Září 2021

Září 2023

Náhrada
Philips
LED
Pokračují:
R7s <2700 lm

Pokračují:
lin. zářivky T5,
výbojky

Další zdroje, které pokračují
Infračervené výhřevné
zářiče (čiré a červené)
PAR38 a R/RB typy

*Výrobky již uvedené na trh mohou být prodávány i po této lhůtě,
ale uvádění na trh po této lhůtě je zakázáno.

https://www.lighting.philips.cz/domov

Deco Night light
T17/T25 (<60 lm)

Žárovky
pro vlaky / lodě
ELV 24V

UV-C čistička vzduchu

Vytvořme bezpečnější
prostředí s Philips UV-C
čističkou vzduchu
UV-C čistička nasává vzduch a následně UV-C zářením
inaktivuje až 90 % mikroorganismů v prostoru 80 m3
za pouhé 2 hodiny.

Inaktivuje až 99,99 %
mikroorganismů

4 x 18 W
UV-C zářivky

Jednoduché ovládání
pomocí dotykového displeje

Výhody
• Bezpečná dezinfekce i v přítomnosti osob.
• Dosahuje 90% účinnosti dezinfekce vzduchu na 80 m3 za 2 hodiny.
• Referenční plocha cca 28 m2.
• Mobilní – bez nutnosti instalace nebo montáže na místě.
• UV-C záření pouze uvnitř dezinfekční komory, 100% bezpečné!
• Uživatelsky příjemné rozhraní s jednoduchým ovládáním a řadou
nastavitelných funkcí.
GPC

Popis

911401548581

UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP

Dezinfikuje
i v přítomnosti
osob

100,- Kč
STO
Platí do 31. 12. 2021

Akce platí od 15. 7. 2021 do rozdání poukázek,
na všech pobočkách společnosti ELKOV elektro a. s.,
výdej max. 200 poukázek na jedno IČ.

PRODEJNÍ AKCE
K nákupu vypínačů
a zásuvek lumina
dárkový poukaz Sodexo!

lumina soul

lumina intense

lumina passion

Vyber si svůj

styl

Za každých 1 000 Kč (bez DPH) nákupu
vypínačů a zásuvek lumina získáte zdarma
dárkovou poukázku Sodexo v hodnotě 100 Kč.
hager.cz

Moderní technologie
a osobní přístup. Jistě.

www.oez.cz

Kompletní nabídka jističů 3VA






Moderní nadproudové spouště
Výborná selektivita (7 velikostí jističů)
Široké příslušenství
Výroba v Letohradu se značkou Siemens

Kompletní nabídka jističů 3VA
Základní nabídka jističů 3VA pro jištění vedení
 k jištění jednoduchých aplikací

3VA1

s termomagnetickými spouštěmi do 630 A

3VA11
160 A

3VA12
250 A

3VA13
400 A

3VA14
630 A

3VA2

s elektronickými spouštěmi do 1 600 A

3VA25
1 000 A

3VA27
1 600 A

Náhrady jističů Modeion pro jednoduché aplikace
BC160
BD250
BH630
BL1000
BL1600

3VA11
3VA12
3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A)
3VA25, popř. 3VA27 (1 000 A)
3VA27

Základní nabídka jističů 3VA pro průmyslové aplikace
 k jištění vedení, vedení s motorovými zátěžemi, transformátorů, generátorů a motorů
 při potřebě univerzálnějšího a sofistikovanějšího nastavení nadproudových spouští
 při požadavku na lepší selektivitu, vyšší vypínací schopnost a nižší ztráty
 možnost datové komunikace, měření a připojení testerů

3VA2

s elektronickými spouštěmi do 1 600 A

3VA20
100 A

3VA21
160 A

3VA22
250 A

3VA23
400 A

3VA24
630 A

3VA25
1 000 A

Náhrady jističů Modeion pro průmyslové aplikace
BC160
BD250
BH630
BL1000
BL1600

3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A)
3VA22
3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A)
3VA25, popř. 3VA27 (1 000 A)
3VA27

3VA27
1 600 A

Moderní technologie
a osobní přístup. Jistě.

Přehled sortimentu
Kompaktní jističe 3VA

Nový Přehled sortimentu Kompaktní jističe 3VA k dostání
na prodejních místech nebo ke stažení na www.oez.cz

Jističe 3VA s nejběžnějšími nadproudovými spouštěmi
Jističe s termomagnetickou nadproudovou spouští TM240
3VA11..-3EF36-0AA0
 náhrada jističů BC160 s charakteristikami D a L
 vhodné použít jako hlavní jistič před elektroměr

Položka OEZ
Kód ELKOV

3VA1110-3EF36-0AA0
82691446

Položka OEZ
Kód ELKOV

3VA1116-3EF36-0AA0
82691453

Jističe s termomagnetickou nadproudovou spouští TM240
3VA12..-4EF32-0AA0
 náhrada jističů BD250 s charakteristikami DTV3
 vhodné použít jako hlavní jistič před elektroměr

Položka OEZ
Kód ELKOV

3VA1225-4EF32-0AA0
82691458

Jističe s elektronickou nadproudovou spouští ETU350M
3VA23..-5MN32-0AA0
 náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu M
určeném pro jištění motorů

Pozn.: do 200 A velikost 3VA22, nad 200 A velikost 3VA23.
Položka OEZ
Kód ELKOV

3VA2325-5MN32-0AA0
82886937

Odpínače
Odpínače 3VA1 do 630 A
 odpínače neobsahují tepelnou ani zkratovou spoušť, slouží
pouze ke spínání
 splňují podmínky bezpečného odpojení

Položka OEZ
Kód ELKOV

3VA1225-1AA32-0AA0
82691459

Klasika

Přístrojová jednotka GES9-3

ACKERMANN
MADE BY OBO

S přístrojovými jednotkami do podlah od Ackermann
made by OBO máte přístup k napájení a datům třeba i
uprostřed místnosti. Plastové jednotky GES9-3 jsou nyní
k dispozici se dvěma otevíracími mechanismy: s aretační
západkou nebo s manipulačním třmenem. Pro klasické
podlahy se suchou údržbou jsou k dispozici ve třech
barvách. U silnějších podlahových krytin, jako je laminát
nebo koberec s vysokým vlasem, může být zahloubení
podlahové krytiny v krytu zvýšeno z 5 mm až na 10 mm.

www.obo.cz

Velký výběr
svítidel EGLO
v Lighting studiích
ELKOV elektro

PRODEJ

NÁVRH

PORADENSTVÍ

SERVIS

Navštivte naše Lighting studia
Brno | Praha 4 | Praha 13 | Prostějov
Zlín | Žďár nad Sázavou

www.elkov.cz

VÝBĚR VYPÍNAČŮ NEBYL NIKDY
JEDNODUŠŠÍ DÍKY ON-LINE
KONFIGURÁTORU
Stejně, jako je důležitý výběr vhodného vybavení bytu či domu, tak je důležité vybrat
i ovladače, které to celé umocní, budou plnit svou funkci a jako bonus budou dobře
vypadat. Řada vypínačů a ovladačů LOGUS90 je přesně taková.

Pro první seznámení se s vypínači
LOGUS a jejich konfigurací jsme pro
Vás připravili krátké video, které Vás
provede funkcemi konfigurátoru tak,
aby byla práce s ním co nejjednodušší
a výsledek co nejlepší.

Ať už máte prostor zařízený jakkoliv...
... díky množství materiálů od skla, kamene až po dřevo se dokáže přizpůsobit prostoru.
K dispozici je také široká škála barev od klasických bílých vypínačů až po nezvyklé kombinace jako je žlutý rámeček a bílá tlačítka. Výběr je skutečně široký.

AQUARELLA

ARBORE

ANIMATO

PETRA

CRYSTAL

METALLO

BASE

Nechte se inspirovat: vypinace.elkoep.cz

Prohlédněte si náš katalog: www.elkoep.cz/ke-stazeni

KSK 100_PO
• cer�ﬁkace na 90 minut: dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
• česká vysoce kvalitní keramická hmota
• pro třífázové účely
• kotevní prvky jsou součás� krabice
• kry� IP 66
• vyrobeno z bezhalogenového materiálu
• měkčené průchodky pro rychlou instalaci kabelů
• ucelená řada krabic KSK 100, KSK 125 a KSK 175 pro
průřez žíly vodičů 1,5 - 16 mm2

www.kopos.cz

KPZ-1_PO
• cer�ﬁkováno na EI 15 až EI 120
• v případě požáru zajis� celistvost příčky
a �m zamezí šíření ohně
• nainstalované přístrojové i montážní šrouby
• vstupní otvory z pružného materiálu
• bezhalogenové provedení
• vhodné pro nízkoenerge�cké a pasivní domy
• ocenění Zlatý plamen 2019

www.kopos.cz

INLUMINO

SMART CONTROL SYSTEM

Nové svítidlo Tungsram Inlumino se svým
inovativním a jedinečným řešením je vynikající
volbou pro komunikace všech tříd. Klíčovými
aspekty, které vývoj svítidla předurčil, jsou

Streetlight
Control

Smart City
add-on’s

jednoduchá a rychlá montáž, přístup k
předřadné části bez nářadí a rozmanité využití.
Svítidlo splňuje očekávání 21. století:

• Outdoor Small Cell
• Parking Optimization &
EV Charging
• Environmental
Monitoring & Analysis
• Security

•
•
•
•

Metering
Security
Controls
OTA - Over The Air
Upgrade
• TALQ Interoperable
System

elegantní design a vysokou účinnost.

od horkých
pouští…
…po mrazivý
sever

IP66

IK09

RAL 7021

tungsram.com

Pomůžeme vám vytvořit
profesionální štítky v souladu
s požadavky na identifikaci
dle předpisu o elektrickém vedení
a instalaci.

Řada tiskáren Brother
pro elektrikáře
AKČNÍ
CENA
tiskárna

tiskárna

PT-E550WSP

PT-E110VP

•
•
•
•
•

Tiskněte odolné štítky až do 24 mm
Tisk na smršťovací bužírky HSe
12 smart klávesových aplikací
Automatický odstřih a poloodstřih štítků
Tiskněte z mobilních telefonů pomocí aplikace Mobile
Cable Label Tool
• Obsah balení: pásky TZEFX231, TZE241, TZE251,
TZE651, AC adaptér, Li-ion baterie, USB kabel, plastový
odolný kufřík, řemínek na ruku

•
•
•
•
•
•

Tiskněte odolné štítky až do 12 mm
Pohodlný ruční odstřih štítků
Snadno použitelná QWERTY klávesnice
Čitelný LCD displej
Kabelové ovinutí, kabelové praporky a šablony
Obsah balení: páska TZe-FX221 (8 m) ﬂexibilní,
AC adaptér, plastový kufřík, příručka

Nová řada pásek P-touch Pro Tape

Vysoce
přilnavé

Flexibilní

Tepelně
smršťovací

Samolepící
laminované

Pásky P-touch Pro Tape jsou vyrobeny z odolných a trvanlivých
profesionálních materiálů a lepidel.
Zvolte si ke své práci tu pravou pásku. Vybírat můžete od vysoce
přilnavých laminovaných pásek přes smršťovací trubičky
až po bezpečnostní značení.

Laminovaný
povrch

Odolnost
proti oděru

Teplotní
odolnost

Odolnost
proti vodě

Odolnost proti
chemikáliím

Vysoká
přilnavost

Novinka

Odolnost
proti vyblednutí

www.brother.cz

REPASE A VÝROBA
BATERIÍ
 repase standardních baterií a akumulátorů – NiCd, NiMH a Li-Ion
akumulátorové baterie do ručního nářadí, přenosné telefony, měřicí
a regulační zařízení, drobné domácí elektrospotřebiče, hračky, radiostanice
 profesionální bodové svařování, možnost navýšení kapacity
 eko likvidace původních baterií ZDARMA

SBĚRNÁ MÍSTA - všechny pobočky ELKOV elektro a.s.

 pro výrobu a repase používáme kvalitní značkové baterie
GP, SANYO, SONY, Panasonic, Samsung a SAFT

VÝROBA BATERIÍ PRO
NOUZOVÁ SVĚTLA
 náhradní baterie do nouzových svítidel renomovaných
světových výrobců, jako jsou např.: BEGHELLI, BRILUX,
MODUS, PANLUX, IVERLUX, BRiLUM, atd.
 baterie jsou vyráběny v ČR, buďto v běžných sestavách
nebo dle konkrétní specifikace zákazníka
 možnost zvýšení kapacity s použitím NiMH článků místo původních
typů NiCd baterií, tím se prodlouží doba svícení nouzového světla

i

www.emos.eu

Making Life Easy

®

CRI
97

Plnospektrální pásky
• Index věrnosti barev 97
• Barvy vypadají skutečněji
• 14,4 W, 240 LED/m
• 2700K, 3000K, 4200K, 5500K

LED reflektor VEGA

• Vysoká úspora energie - účinnost >120 lm/W
• Difuzní tvrzené sklo snižující oslnění
• Možnost průběžné montáže - druhý vstup
uzavřený záslepkou
• Ventil pro vyrovnání tlaku
• Výměnný driver
• Varianta se zástrčkou i bez

3

Years
Jahre
Roky
Rokov
Év
Lat

KUP

PRODUKTY

DOSTANEŠ

ŠROUBOVÁKY

Nakup produkty PCE a za každých 2 000 Kč
bez DPH nákupu získáš sadu šroubováků.

1. - 30. 9. 2021

SCHMACHTL CZ spol. s r. o.
Vídeňská 185, 252 50 Vestec

tel.: 244 001 500
e-mail: office@schmachtl.cz, www.schmachtl.cz

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

Sedna

NOVINKA

Design/Elements

Nová řada stylových vypínačů a zásuvek pro váš jedinečný interiér

m
á
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Dejte tvar

Ř d S
Řada
Sedna
d D
Design/Elements
i /El
t se iinspiruje
i j posledními
l d í i módními
ód í i ttrendy.
d N
Nabízí
bí í rozmanité barvy
i textury, přináší vzhled dřeva, kamene, kovu či skla. Mile překvapí jejich dostupná cena.
Zapojte svou fantazii: kombinací 7 barev přístrojů a 13 druhů rámečků vytvoříte svou
jedinečnou variaci přesně pro váš interiér.
Řada Sedna nabízí vše pro moderní domácnost – sofistikované osvětlení, neomezenou
konektivitu, bezpečnost i úspory energie. Automatické spínání světel díky detektorům pohybu,
nastavení světelné atmosféry pomocí stmívačů, USB nabíječky a praktický držák mobilního
telefonu, na který odložíte váš přístroj v průběhu nabíjení.
Inspirujte se
na webu:

www.vypinac.cz

www.se.com/cz

Inspirujte se
ve videu:

Vychytaný TeSys Deca
Nový design přístrojů pro spouštění motoru,
nyní v moderním šedém provedení
Společnost Schneider Electric představuje nový design přístrojů
pro spouštění motoru – řadu TeSys Deca (dříve pod názvem Tesys D).
Díky novým funkcím poskytuje „zelenější“ a inovativnější řešení pro spouštění
motoru. Je provedena v moderním tmavě šedém designu.

Sexy tělo

Chytré hlavy

Nové stykače TeSys Deca jsou
vyrobeny z nových plastů. Díky tomu
jsou v souladu s normou EN60335-1
pro bezpečnost elektrických
spotřebičů v domácnosti.

Nové stykače TeSys Deca
nabízí díky šroubové hlavě
s univerzální křížovou drážkou
rychlejší a jednodušší
instalaci.

13/Z

21/V

31/V

43/Z

22

32

44

nové

14

stávající

Od 1. října v novém
m
kabátě, ale se stejný
objednacím kódem

Nový kontakt
Řada TeSys Deca disponuje
novým pomocným kontaktem 1 mA
pro signálové vstupy PLC.

Řešení
ovládání
a spouštění
motorů
www.se.com/cz

Vše máte, nic nehledáte
Do celé řady TeSys Deca byl implementován QR kód,
díky kterému se snadno dostanete k datovému listu
a instalační příručce přístroje.

Od teorie k praxi za 2 minuty
Online konfigurátor bez registrace!
Vše jednoduše, spolehlivě, efektivně,
bez registrace a za pár minut.
www.se.com/cz/motor-konfigurator

VÝHODY

- Krytí svítidla: IP20
- Maximální teplota okolí: ta = 35 °C
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Maximální účinnost svítidla: 145 lm/W
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku
jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %
- MacAdam = 3 SDCM

POUŽITÍ:
Hliníkové interiérové LED svítidlo určené pro
přisazenou montáž na strop nebo stěnu,
s difuzorem z translucentního akrylátu
a vestavným vypínačem v bočním víčku.
Svítidlo je vhodné pro sociální zařízení,
kuchyňské linky, nábytkové stěny, šatny,
pracovní plochy a výlohy.

www.trevos.cz

Tradiční kvalita
s novým jménem.
Tatramat je nyní

STIEBEL ELTRON.
Spolehlivost | úspory | inovace
+420 800 123 133
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz
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Křížovka

Sponzorem křížovky je společnost
Vyluštění tajenky spolu s adresou a uvedením pracoviště zašlete nejpozději do 10. 11. 2021 na adresu: ELKOV elektro a.s.,
Kšírova 701/255, 619 00 Brno nebo e-mailem na adresu marketing@elkov.cz.
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Pro tři vylosované luštitele jsme připravili věcné ceny od společnosti Eaton.
Vylosovaní výherci budou odměněni a zveřejněni v příštím čísle časopisu.
Znění minulé tajenky: UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKY ETB.
Vylosováni byli: Pavel Šafr, Čelákovice

Jan Klíma, Praha

Jozef Rendek, Praha

září 2021

ROZVODNICE KLV NYNÍ
I V PĚTIŘADÉM PROVEDENÍ!
www.eaton.cz

