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referáty

Firma.OBO.Bettermann.oznámila.záměr.
výstavby.nového.výrobního.závodu..V.síd-
le.firmy,.v.Mendenu.(Sauerland,.Německo),.
mají.vzniknout.na.ploše.40.000.m2.nové.mo-
derní.výrobní.provozy..Tato.velká.investice.
firmy.OBO.v.Německu.je.logickým.pokra-
čováním. posilování. a. modernizace. výroby.
započatých.spuštěním.zahraničního.výrobní-

OBO Bettermann posiluje
ho.provozu.v.maďarském.Bugyi..Několik.let.
před.stým.výročím.založení.firmy.(byla.za-
ložena.v.roce.1911).prokazuje.OBO.Better-
mann.tímto.rozhodnutím.nejen.správnou.fi-
remní.filozofii.a.sílící.pozici.na.trhu,.ale.také.
odpovědný.přístup.k.rozvíjení.průmyslové-
ho.potenciálu.oboru..Podnikatelská.skupina.
Bettermann.oznámila.u.příležitosti.frankfurt-

nabídka nového knižního titulu

Knihu si můžete objednat  telefonicky na čísle 286 583 011,  
e-mailem na adrese public@fccgroup.cz, prostřednictvím
internetu www.fccpublic.cz nebo poštou na adrese vydavatelství: 
FCC Public, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08  Praha 8

Ročenka Elektro 2008
Praha, FCC Public, 336 stran, 
formát A6, vazba V2, cena 96 Kč

V ročence Elektro 2008 lze 
nalézt kromě přehledu odbor-
ných veletrhů, seznamu úřadů 
a institucí či adresáře ČKAIT 
také např. nejaktuálnější infor-
mace o nových elektrotech-
nických normách. S normami 
souvisí bezpečnost, které je 
věnována pátá kapitola. Jak si 
dokáží poradit s elektromag-
netickou kompatibilitou sta-
vebních zařízení v Německu 
nebo jak se chránit před bles-
kem, to se čtenář může dočíst 
v kapitole šesté. Problémem 
pospojování se zabývá článek 
sedmé kapitoly. Zajímavé pří-
spěvky z různých technických 

oblastí jsou náplní kapitoly osmé. Poslední kapitola je věnová-
na zelené energii. Ročenka je určena technikům, konstruktérům, 
projektantům, elektromontérům, pracovníkům údržby, revizním 
technikům, pracovníkům obchodně-technických služeb a všem 
zájemcům o aktuální informace z oblasti elektrotechniky.
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GHV Trading, spol. s r.o.
Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4, 541 235 386
fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz

www.ghvtrading.cz

Rychlé a spolehlivé měření
odporu zemní smyčky

dle ČSN 33 2000-6 za příznivé ceny

AMT mìøicí technika, spol. s r. o., Leštínská 2418/11, 193 00 Praha - Horní Poèernice, fax: 281 924 344, tel.: 281 925 990, tel.: 602 366 209, e-mail: info@amt.cz

http://www.amt.cz

KONZULTACE – PRODEJ – KALIBRACE – SERVIS

AUTORIZOVANý DISTRIBUTOR
mìøICí TEChNIKy

l ruèní multimetry, stolní multimetry, kleš�ové multimetry, proudové sondy, wattmetry, analogové a digitální osciloskopy
l analyzátory sítì, testery napìtí, vyhledávaèe kabelù, miliohmmetry, tøídièe žil v kabelu
l sdružené revizní pøístroje, mìøièe zemních odporù, testery RCD, mìøièe impedance smyèky, mìøièe izolaèních odporù
l teplomìry, luxmetry, otáèkomìry, anemometry, záznamníky

výhradní zastoupení EZ Digital pro ÈR

8

ského.veletrhu.Light.+.Building.2008.rekord-
ní. růst.obratu,.který.činil.v.roce.2007.přes.
340.mil..eur..Více.než.50.%.z.této.částky.bylo.
tentokrát.realizováno.mimo.domácí.němec-
ký.trh..OBO.Bettermann.zaměstnává.v.sou-
časnosti.více.než.2.100.pracovníků,.z.toho.
většinu.v.Německu.
[Tiskové.materiály.OBO.Bettermann.]


