trh, obchod, podnikání
spojek Raychem. V České republice a na
Slovensku jsou kromě jiných i součástí spojek POLJ a TRAJ. Použití izolačních dílů.
Rayfit ve spojkách bylo schváleno a doporučeno Komisí pro jakost a spolehlivost kabelových vedení, jejíž aktivity byly později přeneseny do ČK CIRED, Sekce 1 – Prvky sítí,
skupina kabelová vedení.

Shrnutí
Rayfit představuje novou generaci trubic
v teplem smrštitelné technice a přináší lepší

vlastnosti v porovnání se stávajícími technikami. Zlepšené chování při smršťování a větší
přítlačné síly odpovídají moderním požadavkům trhu a montážním preferencím zaměřujícím se na jednodušší montáž a omezení případných chyb během montáže. V kombinaci
se šroubovacími spojovači mohou být nabízeny kompletní soubory pro velké rozsahy průřezů a různá použití. Kladný ohlas zákazníků
ukazuje, že nová generace trubic Rayfit byla
na trhu velmi dobře přijata a během relativně
krátké doby bylo po celém světě namontováno několik set tisíc kusů spojek.

Další informace lze získat na adrese:
Tyco Electronics Czech s. r. o.
Divize silnoproud
Limuzská 8
100 00 Praha 10
tel.: 272 011 103
fax: 272 700 811
e-mail: EN-CZ@tycoelectronics.com

Na mezinárodním veletrhu Hannover Messe, který
se konal 21. až 25. dubna,
byly představeny nejnovější
inovace a trendy průmyslu
i aktuální odborná témata.
Sešli se zde zástupci z oblasti hospodářství,
vědy i politiky. Hlavními výstavními oblastmi veletrhu byly automatizace, energetické
technologie, průmyslové subdodávky a služby, jakož i technologie budoucnosti. Charakteristickou zvláštností tohoto veletrhu byla
rozmanitost odvětví, která vytvořila dynamické klima pro zrod nových myšlenek i navázání nových obchodních i profesních kontaktů.
Na jednom výstavním místě bylo soustředěno deset stěžejních průmyslových mezinárodních veletrhů:
o Interkama – veletrh automatizace spojitých
technologických procesů,
o Factory Automation – veletrh automatizace výroby,

o

  Společnosti Sharp a Sony podepsaly smlouvu. Japonské technologické koncerny Sharp a Sony oznámily podepsání
nezávazné smlouvy o záměru založit spo-

záměrem vstoupit do společného podniku 30. září letošního roku. Cílem této spolupráce je další posílení pozice moderních
LCD technologií společnosti Sharp a zvýšení konkurenceschopnosti Sony na trhu
s plochými televizemi.

  

aktuality

Hannover Messe 2008

lečný podnik na výrobu a prodej velkých
obrazovek z tekutých krystalů (LCD). Ty
se budou vyrábět v právě budované továrně Sharpu v japonském Sakai (prefektura Osaka), kde se počítá s produkcí desáté generace skleněných substrátů. Obě
společnosti pokračují ve vyjednávání se
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o
o
o

o

o

o
o

Industrial Building Automation
– veletrh síťových systémů pro
automatizaci budov a výroby,
Digital Factory – veletrh integrovaných procesů a řešení IT,
Subcontracting – veletrh subdodavatelského průmyslu,
Energy – veletrh obnovitelné
a konvenční výroby, zásobování, přenosu a distribuce energie,
Power Plant Technology – veletrh technologií a systémů pro
průmysl potrubních a kabelových sítí,
Pipeline Technology – veletrh
plánování, výstavby, provozu a automatizace potrubních a kanálových sítí,
Micro Technology – veletrh aplikační mikrosystémové techniky a nanotechnologií,
Research and Technology – inovační trh
výzkumu a vývoje.

  Rekordní tržby i zisk. Rostoucí zájem českých průmyslových firem o snížení
energetické náročnosti, automatizaci a bezpečnost provozů a také výrazný nárůst výroby v píseckém závodě posunuly loňské
hospodářské výsledky společnosti Schneider Electric v České republice k novému
rekordu. Společnost vykázala v České republice za loňský rok obrat ve výši 5,642
miliardy korun, což představuje meziroční zvýšení o 39 %. Své postavení na trhu
loni posílila zejména v oblasti automatizace a řízení průmyslových a komerčních

Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe
2008 bylo Japonsko. Tedy země, která je proslulá svými inovacemi se zaměřením na technologie budoucnosti. Vyvrcholením byl německo-japonský summit s významnými zástupci z oblasti politiky a ekonomiky obou zemí.
http://www.hannovermesse.de

budov, kde získala několik zakázek, např.
pro kancelářské a hotelové centrum The
Orchard Ostrava, outletové centrum v Praze-Štěrboholích či rekreační komplex Park
Holiday v Benicích u Prahy. Z oblasti průmyslové automatizace společnost dodala řešení „na míru“ pro Danone Benešov,
Vítkovice válcovna trub, Valeo Žebrák či
Cembrit Šumperk. Velký růst společnost
vykázala i na trhu domovních elektroinstalací, rozvodů nízkého napětí a systémů
zabezpečení. Na rekordních loňských výsledcích se značně podílel také výrobní
závod v Písku, který v průběhu roku převzal montáž produktů z koncernových továren ve Francii a Itálii. Díky těmto významným transferům se písecký podnik
stal z pohledu počtu zaměstnanců největší výrobní základnou koncernu Schneider
Electric v Evropě.
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