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Siemens na veletrhu For Arch 2008
Společnost Siemens se zúčastní 19. roč-

níku mezinárodního stavebního veletrhu For 
Arch, který se v Pražském veletržním areálu 
Letňany uskuteční 23. až 27. září 2008. V ex-
pozici společnosti Siemens bude prezentová-
no řešení pro automatizované řízení rodin-
ných domů a bytů.

Synco living – bezdrátový systém auto-
matizace domácnosti je určen pro nezávis-
lé řízení teploty v jednotlivých místnostech. 
Jeho prostřednictvím lze ovládat jak servopo-
hony na jednotlivých otopných tělesech, tak 
regulátory topných okruhů, kterými se řídí 
buď jednotlivé smyčky podlahového vytápě-

ní, nebo otopná tělesa připojená přes centrál-
ní rozdělovač. Kromě vytápění a regulace pří-
pravy teplé vody umožňuje Synco living řídit 
také osvětlení, rolety a žaluzie. V průběhu le-
tošního léta bude do prodeje uvedena druhá 
generace systému s novými funkcemi, které 
rozšíří použití o nové užitečné vlastnosti.

Prostorové regulátory – Siemens dále 
představí především novou řadu regulátorů 
REV24/34, která se oproti předcházejícím 
modelům vyznačuje celou řadou vylepšení. 
Jde především o podsvětlení displeje LCD, 
informační textový řádek v českém jazyce, 
hodiny řízené rádiovým signálem DCF77 

z Frankfurtu a jednoduché nastavování po-
mocí posuvného přepínače.

Domovní vypínače a zásuvky Delta –  
ve veletržní expozici Siemens budou před-
staveny rovněž produkty z oblasti instalační 
techniky. Domovní vypínače, zásuvky a s ni-
mi mnoho dalších přístrojů jsou důležitou 
součástí interiéru. Citlivá volba tvaru, barvy 
a konstrukčního materiálu je završením sna-
hy o dosažení krásy a vysoké funkční úrov-
ně. Novinkou je rozšíření řady Delta miro 
o nové barevné varianty skleněných a hliní-
kových rámečků.
[Tiskové materiály Siemens.]

Abeceda managementu úspěchu a Kopos Kolín

Společnost Kopos Ko-
lín, a. s., převzala diplom 
za úspěšné absolvování 
projektu, který byl sou-
částí modelu Excelence 
EFQM (European Foun-
dation for Quality Mana-
gement, Evropská nadace 
pro řízení kvality). Ten-
to projekt je založen na 
uplatnění ověřených me-
tod a postupů z komerč-
ního i veřejného sektoru a 
v Evropě jej takto využí-
vá více než 30 000 orga-
nizací, včetně evropských 
zastoupení IBM, Alcatel, 
British Telecom, TNT Express, Bosch a 
Siemens.

Důvodem zapojení Koposu do projektu 
AMÚ (Abeceda managementu úspěchu) bylo 

získat kromě názoru auditorských společností 
další externí nestranný pohled na silné a sla-
bé stránky kvality, práce a ochrany životního 
prostředí ve společnosti.

„Projekt umožnil porovnat vlastní interní 
hodnocení kvality práce s hodnocením nezá-
vislého pozorovatele ze strany organizátora 
projektu,“ řekla Ing. Jana Dejmková, vedoucí 
úseku řízení kvality ve společnosti.

Společnost Kopos Kolín, a. s., je výrob-
cem elektroinstalačního úložného materiá-
lu a její obrat v loňském roce činil 782 mi-
lionů Kč, což představuje meziroční ná-
růst šestnáct procent. Společnost vlastní 
jedenáct dceřiných obchodních společnos-
tí v zahraničí, z toho tři výrobně-obchod-
ní. V České republice je zaměstnáno 417 
osob a v zahraničních dceřiných společ-
nostech dalších 120 osob. Kopos je drži-
tel certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a Bez-
pečný podnik.

Další informace na internetové adrese:

http://www.kopos.cz
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