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 lidé a Elektro

Obernai (Fr.). -.
výroba. a. kompleta-
ce. spínacích. a. jisti-

cích. přístrojů. (jističe,.
včetně. novinky. –. jisti-

če. s. vypínací. schopností.
10.kA,.proudové.chrániče,.
stykače.se.sníženou.hluč-
ností,. modulární. tlačítka.
a.kontrolky...ad.)

Částečně. robotizací,.
velkou. částí. ručně,. tedy.
na.výrobních.linkách.s.lid-
skou.obsluhou.

Značka.Hager.je.ve.Francii.přítomna.již.
přes. padesát. let.. Francouzi. ji. považují. za.
svou,.zaměstnanci.Hager.se.usmívají.–.pra-
cují.u.firmy.„Ažé“!.Není.výjimkou,.že.i.osm-
náct,.ale.i.dvacet.a.více.let.

Malá.hádanka.pro.odborníky. i.neodbor-
níky.-.Kolik součástek (dílů) obsahuje běžný 
proudový chránič?.Správná.odpověď.je.uve-
dena.na.konci.článku!.

(redakce Elektro)

Blieskastel.(SRN).-.nejmodernější.výro-
ba.elektroměrových.skříní.v.Evropě..Inves-
tice.více.než.pět.milionů.eur.v.poslední.době.
se.vyplatila.–.vznikla.designově.i.technicky.
dokonalá. stavba. (například. na. fasádě. a. na.
střeše. budovy. jsou. instalovány. solární. pa-
nely.o.výkonu.430.kW)..Ale.plánují.se.ješ-
tě.další.investice.–.vznikne.školicí.a.trénin-
kové.centrum.pro.zástupce.a.klienty.Hager.
z.celého.světa.

Rozvodné,. rozváděčové. skříně. a. roz-
vodnice. (VOLTA,.Vision,. Gamma,. Gam-
ma. New,. Univers. ...). z. ocelového. plechu.
i.z.plastů,.požární.odolnost.třídy.B.(normal).
a.F.(odolná).

Zejména 
systémy Teha-
lit - parapetní 
elektroinstalační 
kanály i soklové 
a elektroinsta-
lační lišty nabízí 
vysoký komfort 
pro rozvod 
elektrické energie 
s možností mon-
táže přístrojů do 
tělesa kanálu. 

V proudovém chrániči je kompletně, tj. plastových 
i kovových součástek, téměř přesně 120.

Vedle klasických provedení určených pro mon-
táž na stěny lze využít soklových lišt s různými 
dekory pro montáž u podlahy, elektroinstalač-
ních pilířků a sloupků umístěných ve volném 
prostoru. 

Celý systém je přizpůsoben pro případné doda-
tečné vkládání vedení, nebo dokonce i dodateč-
nou montáž přístrojů.

Použití systému Tehalit často přispívá ke zvýšení 
estetické úrovně interiéru, umožňuje rychlé 
změny v elektrické instalaci i její přizpůsobení 
individuálním požadavkům uživatelů.

Libor Kubica 
spolumajitel firmy 
a ředitel nakladatelství 
BEN – technická 
literatura

Přisuzoval jste někdy význam zname-
ní, ve kterém jste narozen?

Nikdy jsem tomu nedával nadměrný vý-
znam. I když mnoho lidí si dává do souvis-
lostí, že znamení Lev = typ člověka pro ve-
dení firmy. A věřím-li na něco, pak snad pou-
ze na vesmír.

Je vedle elektrotechniky nějaký jiný 
obor, kterému se věnujete?

Věnuji se slaboproudé elektronice, počí-
tačům a internetu, zvláště pak laborování 
s vyhledávači. A doposud stále „bastlím“, 
tj. stavím různá elektronická zařízení.

Jakou hudbu máte rád?
Rád si poslechnu Vivaldiho, stejně jako 

Queen, Black Sabbath nebo Led Zeppelin. 
Ale co se hraní na nějaký nástroj týče, jsem 
hudební antitalent.

Co právě čtete. Jakou literaturu máte 
rád? Oblíbený literární žánr, autor?

Rád čtu o psychologii. Teď mám však ro-
zečtenou knihu o Nikolu Teslovi.

Co sport, fandíte zvlášť některému?
Kolo! Každý den do práce i z práce.

Oblíbený citát?
Mám dva takové:
Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že 

vydáváme peníze, které ještě nemáme, za 
věci, které nepotřebujeme, abychom impo-
novali lidem, které nesnášíme. 

(Orson Welles) 
Chcete-li získat to, co jste dosud nemě-

li, budete muset začít dělat věci, které jste 
dosud nedělali. 

(Robert T. Kiyosaki) 

Co bylo Vaše dosavadní nejtěžší roz-
hodnutí?

Ve svých 33 letech jsem se rozhodl zcela 
změnit život. Za ten bez prášků, bez alkoho-
lu, bez nemocí.

Co považujete za svůj největší profe-
sionální úspěch?

www.ben.cz

Řídíte se nějakým životním krédem? 
Naplňuji přísloví: „S poctivostí nejdál 

dojdeš.“ Věřím, že „dobro“ zvítězí v koneč-
ném důsledku vždy nad „zlem“, i když to tak 
na první pohled někdy nevypadá. 

Podobají se Vám v něčem Vaše děti?
Jsou to identické kopie nás obou, např. syn 

je u počítače dlouho do noci. Jednou jsem ho 
z humoru představil jako svého bratra.

(jk)


