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Káble a požiadavky na ich protipožiarne
vlastnosti (Peter Homola, Asociace výrobců
kabelů a vodičů ČR a SR)

EMC – ekologie elektrotechniky
(Doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.)
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Analýza příčin pracovních úrazů
(Ing. Stanislav Bobr)
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vzdělávání
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Odborná školení – silnoproudá
elektrotechnika
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veletrhy,výstavy

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
NIBE F730: nové ventilační tepelné čerpadlo
pro energeticky šetrné budovy

42

Nový univerzální LED stmívač: světelná
pohoda pro hotely a pracovní prostory

bezpečnost práce
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Veletrh AMPER 2017 – čtvrt století
ve znamení technického pokroku
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informujeme

jisticí a spínací přístroje

Redakce

Bezpečnost až na prvním místě
(Ing. Jiří Egrt)
nové technologie

normy, předpisy

Stavební nepřipravenost a revizní technik
(Ing. Miloslav Valena)

Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vás upozornit, že
redakční uzávěrka čísla 2/2017
bude 3. února 2017. Vedle
stálých rubrik toto číslo zdůrazní
tematiku: Průmyslová a domovní
elektroinstalace; bezpečnost práce;
revize el. rozvodů a zařízení;
měřicí a regulační přístroje.
Časopis vyjde 10. března 2017.

zABEZPEČOVACÍ A PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY
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fórum revizních techniků
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Povinnosti výrobců v souvislosti s posuzováním
vlastnosti kabelů „reakce na oheň“ (Pavel Šinka,
Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR)
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Nové vydání podnikové normy energetiky
(Václav Macháček, ČENES)

Jisticí a spínací
technika

elektromagnetická kompatibilita

Mozaika zajímavostí
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Nová časová relé pro řízení technologických
procesů (RNDr. Stanislav Hotmar, CSc.,
Finder CZ)
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Uspořit energie bude pro firmy
snadnější
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Ochrana proti přetížení – 6. část
(Ing. Karel Toman)
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Hilti garantuje opravu stroje za tři dny
nebo zdarma!
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Stanovisko Státní energetické inspekce
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Ochrana proti požárům s použitím přístrojů
pro obloukovou ochranu (AFDD)
(Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika)
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Podpora mikrozdrojů domácností
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Společnost Eaton uvádí na trh zařízení
pro obloukovou ochranu
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ABB vyhlašuje IdeaHub Innovation
Challenge
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