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pneuhustiče, sponkovačky, hřebíkovače atd.), 
které jsou určeny pro náročného řemeslníka 
i pro průmyslovou výrobu. Zákazníci si mo-

hou vybrat z bo-
haté škály příslu-
šenství, jako jsou 
hadice, jednotky 
pro úpravu, spo-
jovací materi-
ál, oleje atd. To 
vše s podrobný-
mi technickými 
popisy. V kata-
logu jsou uve-
deny i další služ-
by, které společ-
nost poskytuje. 

Od března 2008 je možné objednat si katalog 
prostřednictvím stránek www.schneider-bo-
hemia.cz, a ten bude zdarma zaslán na uve-
denou adresu.
Schneider Bohemia, spol. s r. o.
tel.: 377 911 314 
e-mail: i.prochazkova@schneider-bohemia.cz
http://www.schneider-bohemia.cz

Nový katalog firmy Schneider Bohemia

Společnost Schneider Bohemia, spol. s r. o., 
vydala 1. března 2008 nový katalog produk-
tů pro rok 2008, který představuje modulární 
systém 4plus pro čtyři oblasti použití – výro-
bu, úpravu, rozvod a použití stlačeného vzdu-
chu. Vedle vlastních produktů poskytuje firma 
Schneider Bohemia i poradenství.

V katalogu je uveden široký sortiment po-
jízdných a stacionárních pístových kompreso-
rů, šroubových kompresorů, zařízení na úpravu 
stlačeného vzduchu i nepříjemného kondenzá-
tu s ohledem na životní prostředí. Pro instala-
ci jsou určeny variabilní systémy rozvodů stla-
čeného vzduchu z plastů, hliníku i ušlechtilé 
oceli, pneumatické nářadí pro různé použití 
(utahováky, šroubováky, kladiva, brusky, vrtač-
ky, stříkací pistole, tryskací pistole, maznice, 
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ZVEME VÁS
NA AMPER

Kompletní sortiment rozváděčů
pro průmysl a IT včetně širokého
příslušenství

Průmyslové klimatizace a systémy
nepřímého chlazení kapalinami

Systémy rozvodu proudu RiLine60
a MaxiPLS

Rozváděčové skříně do venkovního
prostředí

Konečně

možnosti ...
nekonečné

AMPER - 1. až 4. dubna

hala 6, stánek B7

krátké zprávy

n  Nové televize LCD Sharp. Ochrana ži-
votního prostředí začíná již doma a zařízení 
v obývacím pokoji mohou hrát podstatnou 
roli. Proto spotřeba v pohotovostním reži-
mu všech televizí LCD Sharp vyráběných 
v současné době je menší než 1 W, u mo-

delových řad LC-XL2E a LC-X20E dokon-
ce jen 0,5 W. Většina zařízení má navíc in-
tegrovaný ekonomický režim a automatický 
senzor OPC, který přizpůsobí intenzitu pod-
svícení obrazovky okolnímu světlu. Ekono-
mický režim, který je zabudován do mno-
ha modelů, je další nástroj na úsporu ener-
gie a může být snadno aktivován stisknutím 
tlačítka na dálkovém ovladači. V ekonomic-
kém režimu uspoří model LC-37AD5E oko-
lo třiceti procent elektřiny oproti běžné spo-
třebě.

n  Odsolování mořské vody v Africe. 
Spuštění zařízení k odsolování mořské vody 
v Hammě (Alžírská demokratická a lidová re-
publika) je dalším krokem, jímž společnost GE 
posílila své vedoucí postavení na trhu s velko-
kapacitními odsolovacími zařízeními, která vy-
užívají progresivní techniku membrán certifi-
kovaných v rámci programu ecomagination 
a zajišťují nové zdroje čisté pitné vody. Tech-
nologie pro odsolování mořské vody vyvinu-
tá společností GE se v současné době používá 
u více než 1 500 odsolovacích zařízeních po 
celém světě. Díky této technologii jsou den-
ně produkovány více než dvě miliardy galonů 
pitné vody. Produkty vyvinuté společností GE 

v rámci iniciativy ecomagination jsou nezávis-
le hodnoceny jako vysoce efektivní řešení pro 
boj s ekologickými problémy současného svě-
ta – zajišťují přísun pitné vody, čistší a efek-
tivnější zdroje energie a přispívají ke snížení 
emisí skleníkových plynů.


