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Obr. 4. Rozváděčová skříň XVTL

využít jak zadní rám pro přímou montáž, tak 
i montážní přístrojový rám. Důležitou no-
vinkou, která je aplikovatelná i ve skříních 
na omítku, je možnost použít montážní pří-
strojový rám pouze pro část výšky skříně. To 
umožňuje efektivní kombinaci např. výkono-
vé a instalační části v jednom rozváděči.

Systém Profi Plus přináší i nové univerzál-
ní prvky. Jde zejména o různé montážní sady. 
Ty se zpravidla skládají z montážní základny 
a krycí desky. Typickým příkladem jsou sady 
pro jističe NZM (obr. 3). S jejich pomocí se 
snadno namontuje a zakryje příslušný jistič, 
aniž by bylo třeba ohýbat plechy apod. V na-
bídce je mnoho variant, lze volit ze sad pro 
jednotlivé jističe až třeba pro sadu umožňují-
cí kombinovat různé jističe NZM ve velikos-
tech 1 až 3. Obdobné sady lze nalézt např. pro 
sběrnicový systém SASY 60i.

XVTL – evoluční následovník SVTL

Rozváděčové skříně XVTL (obr. 4) před-
stavují generačně pokročilejšího nástupce 
skříní SVTL. Opět platí základní pravidlo: 
co bylo možné u SVTL, je možné i u XVTL.  
Skříně jsou nabízeny pro dva různé stupně 
krytí, a to IP40 a IP55. Skříně XVTL jsou 

nyní již v základu k dispozici v několika výš-
kách (1 400, 1 600, 1 800 a 2 000 mm). Nová 
je i hloubka 300 mm.

Samozřejmostí skříní XVTL je kompatibi-
lita se systémem Profi Plus. Opět lze s použi-
tím adaptérů integrovat přístrojový montážní 
rám Profi Plus, a vytvořit tak plnohodnotný 
instalační rozváděč. Novinkou je skutečnost, 
že stejně jako u skříní Profi Plus nemusí být 
přístrojový montážní rám instalován přes ce-
lou výšku skříně. Druhou novinkou je adap-
tér, který ve své podstatě představuje zadní 
montážní rám ze skříní Profi Plus. Pro vnitř-
ní výbavu lze tedy identickým způsobem vy-
užít oba systémy vnitřního uspořádání Profi 
Plus. Kromě kompatibility s Profi Plus je vět-
šina prvků XVTL kompatibilní i se systémem 
rozváděčových skříní xEnergy.

Další informace mohou zájemci získat na 
adrese:
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 440
fax: 267 990 419
e-mail: podpora@moeller.cz
http://www.moeller.cz

ELMER – software pro projektanty, 
konstruktéry a revizní techniky

Schémata CAD

Grafický software SchémataCAD je hlav-
ní produkt firmy Elmer, který využívá více 
než 1 500 uživatelů. Je určen ke kreslení elek-
trotechnických schémat – jednopólových, li-
niových, technologických, schémat rozvá-
děčů a instalačních výkresů. Kromě oblasti 
elektrotechniky ho lze použít pro technické  

potřebných pro revizní techniky a rozsáh-
lý seznam typických závad s odůvodněním. 
V tomto programu je zapracován aktuální 
seznam všech platných norem, včetně změn 
a dodatků. Z nabídky padesáti připravených 
tiskopisů si jistě každý vybere. Jejich vypl-
ňováním lze rychle vytvořit revizní zprávu, 
atest nebo ceník prací. Program také evidu-
je spotřebiče a ruční nářadí, včetně sestavení 
protokolů o kontrole a revizi a sledovaní ter-
mínů následující kontroly nebo revize.

Další informace mohou zájemci získat v in-
zerátu na této straně nebo na:
http://www.elmer.cz

Firma	Elmer	software	s.	r.	o.	již	od	roku	1994	vyvíjí	osvědčený	software	pro	elektrotechni-
ky.	Zkušenosti	se	softwarem	ELMER	(za	tuto	dobu	má	více	než	2	700	uživatelů.	Software	
je	používán	i	na	Slovensku.	Praktickou	novinkou	je	dodávání	softwaru	s	licenční	USB	klí-
čenkou	(přenosná	flash	paměť	až	8	GB),	která	umožňuje	jednu	licenci	na	software	střída-
vě	používat	i	na	více	počítačích,	např.	v	kanceláři,	na	notebooku	i	doma.

kreslení univerzálně. Program SchémataCAD 
je používán i ke kreslení výkresů technic-
kých zařízení budov (TZB), např. rozvodů 
plynu a topení.

EL-Revize

Pro revizní techniky je určen software 
EL-Revize. Obsahuje mnoho článků norem 


