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inovace, technologie, projekty

o. Veškeré. dodávky. sloupů. InduSign. jsou.
počítačově.dokumentovány,.takže.má.zá-
kazník.možnost.následného.doobjednává-
ní.nebo.změn.v.již.dodaných.typech.

o. Každý.průmyslový.sloup.je.dodán.spolu.
s.dokumentací,.obsahující.výsledky.testo-
vé.zkoušky,.nákres.sloupu.a.schéma.zapo-
jení.

o. Průmyslové. sloupy. mají. stupeň. ochrany.
IP20.. Zásuvky. standardu. CEE. mají. stu-
peň.ochrany.IP44.

Reference v ČR

Veškerých.výhod.systému.InduSign.u.nás.
využívají. např.. společnosti. Parker-Hannifin.
nebo. FotoLab.. Úspěšná. instalace,. navíc.
v.klinicky.čistém.prostředí,.byla.realizována.
v.Mölnlycke.Health.Care.Klinipro..Za.zmín-
ku. určitě. stojí. také. dodávka. průmyslových.
sloupů. pro. společnost. Bang. &. Olufsen. do.
historicky.prvního.výrobního.závodu.mimo.
území.Dánska.

Další.informace.na.adrese:
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova.13,.186.00.Praha.8

Zákaznické centrum:
tel.:.382.766.333
e-mail:.info@cz.schneider-electric.com

www.schneider-electric.cz

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

SchémataCAD

Grafický.software.SchémataCAD.je.hlav-
ní. produkt.firmy.Elmer,.který.využívá.více.
než.1.800.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. technic-

ké.kreslení.univerzálně..Program.Schémata-
CAD.je.používán.i.ke.kreslení.výkresů.tech-
nických.zařízení.budov.(TZB),.např..rozvo-
dů.plynu.a.topení.

EL-Revize

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

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,.včetně.ručního.nářadí..Lze.se-
stavit.protokol.o.kontrole.a.revizi.a.sledovat.
termíny.kontrol.nebo.revizí.

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

ELMER – software pro projektanty, konstruktéry 
a revizní techniky

Firma Elmer software s. r. o. již od roku 1994 vyvíjí osvědčený software pro elektrotech-
niky. Zkušenosti se softwarem ELMER za tuto dobu má více než 3 500 uživatelů. Software 
má mnoho uživatelů také na Slovensku. Praktickou novinkou je dodávání softwaru s licenční 
USB klíčenkou (přenosná flash paměť až 16 GB), která umožňuje jednu licenci na software 
střídavě používat i na více počítačích, např. v kanceláři, na notebooku i doma.


