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Praktická příručka pro energetiky

autor: Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., a kol.
rozsah: 2 500 stran A5
cena: 2 970 Kč
příloha: CD-ROM
adresa knihy: 
www.dashofer.cz/?product=ERG

Publikace podává komplexní 
souhrn informací potřebných 
v podnikové energetice. Ener-
getik tak může získat přehled 
o státní a územní energetické 
koncepci, o možnostech za-

dávání energetického auditu, o možné moder-
nizaci svého dosavadního energetického zaříze-
ní. Kniha je rozdělena do tří tematických částí 
– elektroenergetika, teplárenství a plynárenství. 
V pravidelných aktualizacích a doplňcích pří-
ručky budou obsaženy aktuální změny legisla-
tivy, nové povinnosti v oblasti energetiky a pří-
spěvky týkající se této problematiky.

Publikace nakladatelství Verlag Dashöfer
Prevence a řízení rizik z hlediska 
bezpečnosti práce
autor: Ing. Pavel Petrů, Ing. Milan Tomeček a kol.
rozsah: 1 870 stran A4
cena: 2 970 Kč
příloha: CD-ROM
adresa knihy: 
www.dashofer.cz/?product=PRR

Příručka je určena bezpeč-
nostním technikům a oso-
bám zabývajícím se bezpeč-
ností a ochranou zdraví při 
práci. Jsou v ní zaznamená-
vány aktuální změny legisla-

tivy, doplněné výklady a komentáři. Obsahuje 
také plná znění zákonů, vyhlášek a nařízení vlá-
dy, orientační seznamy norem, vzory formulářů 
a kontrolní listy potřebné v oblasti bezpečnos-
ti práce. V pravidelných aktualizacích příručky 
budou uvedeny aktuální změny legislativy, nové 
povinnosti v oblasti BOZP aj.

Elektrotechnické a telekomunikační 
instalace 

autor: Ing. Josef Heřman a kolektiv
rozsah: 1 494 stran A4
cena: 2 970 Kč
cena aktualizace: 14 Kč/A4
příloha: CD-ROM
adresa knihy: 
http://www.dashofer.cz/?product=ELE

Příručka je pojata jako 
odborný průvodce elektro-
technickými instalacemi po-
dle platných norem. Provádí 
čtenáře tématy od jednotli-
vých prvků a systémů v elek-

trických instalacích až po revizní činnost. 
Příručka má dvě formy – tištěnou a on-line.  

Záleží tedy na zákazníkovi, jaká mu bude 
lépe vyhovovat. Obě verze mají stejné pravi-
delné aktualizace a jsou s ohledem na obsa-
žené informace shodné.

Electrical Power Engineering 2008

Vysoké učení technické v Brně, ústav elek-
troenergetiky, pořádá devátou mezinárodní vě-
deckou konferenci Electrical Power Enginee-
ring 2008 (EPE 2008). Je to jedna z akcí určená 
primárně pro energetický sektor se zaměřením 
na prezentaci vědecké a odborné činnosti v této 
oblasti. Letos se opět bude konat v Brně, v pro-
storách hotelu Santon u Brněnské přehrady.

Termín: 13. až 15. května 2008
Místo: hotel Santon, Brno
Tematické okruhy:
o	Reorganizace elektroenergetiky a nadná-

rodní sítě.
o	Plánování a provoz soustav v tržních pod-

mínkách.
o	Systémové služby v deregulovaném pro-

středí.
o	Integrace rozptýlené výroby.
o	Dynamika, stabilita a řízení elektrizačních 

soustav.

o	Kaskádní poruchy a výpadky.
o	Elektromagnetická kompatibilita/Kvalita 

elektrické energie.
o	Atmosférické poruchy a elektromagnetic-

ké přechodné jevy.
o	Diagnostika a spolehlivost.
o	Izolace elektrotechnických zařízení.
o	Výkonová elektronika.
o	Obnovitelné zdroje a akumulace energie.
o	Přístrojové vybavení, měření a automati-

zace výkonových systémů.
Více informací na www.epe-conference.eu

zprávy

Společnost Siemens rozšířila elektrický 
zabezpečovací systém (EZS) Sintony 60 pro 
byty, rodinné domy a malé provozovny. Užit-
nou hodnotu systému zvýšilo přidání detektorů 
nové řady a dalšího příslušenství, které zdoko-
nalují jeho funkční schopnosti a usnadňují in-
stalaci, programování i údržbu. Systém Sinto-
ny 60 byl doplněn především několika novými 
bezdrátovými detektory – pasivním infračer-
veným stropním detektorem (PIR) se zorným 
úhlem 360°, detektorem tříštění skla, detek-
torem zaplavení se sondou s kabelem o délce 
2 m a detektorem kouře s optickou kouřovou 
komorou, jenž odpovídá normám VdS a EN. 

Nové prvky systému Sintony 60

Dále byl přidán nový čtyřpásmový modul 
GSM, který umožňuje zasílat na předvolená 
čísla mobilních telefonů zprávy SMS informu-
jící o vzniklých událostech. Modul současně 
umí přenášet poplachové kódy CID po tele-
fonní síti nebo prostřednictvím TCP/IP přes 
GPRS. Rovněž nový hlasový modul umožňu-
je realizovat přímé hlasové spojení s poplacho-
vým přijímacím centrem k ověření přenosů po-
plachových hlášení. Nabídku nových doplňků 
uzavírá instalační CD-ROM s aktualizovaným 
obsahem, na němž jsou k dispozici programy 
pro správu a programování systému, ovladače 
a veškerá potřebná dokumentace.


