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SchémataCAD

Grafický software SchémataCAD je hlav-
ní produkt firmy Elmer, který využívá více 
než 1 800 uživatelů. Je určen především ke 
kreslení elektrotechnických schémat – jedno-
pólových, liniových, technologických, sché-
mat rozváděčů a instalačních výkresů. Kromě 
oblasti elektrotechniky ho lze použít pro tech-
nické kreslení univerzálně. Program Sché-
mataCAD je používán i ke kreslení výkre-

sů technických zařízení budov (TZB), např. 
rozvodů plynu a topení. Poslední novinkou 
v tomto softwaru je načítání výkresového for-
mátu DGN, který požaduje např. Stredoslo-
venská energetika.

EL-Revize

Pro revizní techniky je určen software 
EL-Revize v české i slovenské verzi. Obsa-
huje mnoho článků norem potřebných pro 

revizní techniky a rozsáhlý seznam typic-
kých závad s odůvodněním. V tomto pro-
gramu je zapracován aktuální seznam všech 
platných norem, včetně změn a dodatků. 
Z nabídky padesáti připravených tiskopisů si 
jistě každý vybere. Jejich vyplňováním lze 
rychle vytvořit revizní zprávu, atest nebo ce-
ník prací. Program také eviduje spotřebiče, 
včetně ručního nářadí. Lze sestavit protokol 
o kontrole a revizi a sledovat termíny kontrol 
nebo revizí. Od roku 2009 jsou v tomto pro-
gramu obsaženy i podrobné náhledy na celé 
řady norem ČSN.

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

ELMER – software pro projektanty 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.	Soft-
ware	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.

Přípravy	 na	 druhý	 ročník	 veletr-
hu	 elektrotechniky,	 osvětlovací	
techniky	a	zabezpečovacích	systé-
mů	For	Elektro,	který	se	bude	ko-
nat	ve	dnech	22.	až	26.	září	2009	
v	Pražském	veletržním	areálu	Let-
ňany,	jsou	v	plném	proudu.	Svědčí	
o	tom	nejen	vzrůstající	počet	vy-
stavovatelů,	ale	také	podoba	do-
provodného	 programu.	 Jedním	
z	nich	bude	i	výstava	nazvaná	For	
Digital	Signage.	

Spojení veletrhu For Elektro, kte-
rý se koná v rámci mezinárodního 
stavebního veletrhu For Arch, a této 
výstavy je záměrné a přirozené, pro-
tože právě stavební průmysl rozhoduje o nasa-
zení moderních digitálních prostředků komuni-
kace. Při řešení nových návrhů a při realizaci 
nebo renovaci komerčních objektů, školských 
a společenských zařízení je nutné v současné 
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době myslet také na instalace zařízení pro di-
gitální komunikaci, bez kterých se v blízké bu-
doucnosti ne obejdeme. Návštěvníci výstavy, 
jako jsou architekti, stavitelé, investoři a širo-
ká odborná i laická veřejnost, tak budou mít 
jedinečnou možnost blíže se seznámit s no-

vými možnostmi digitální komu-
nikace a jejím nasazením a umístě-
ním do objektů. Výstava For Digital 
Signage 2009 předvede stavební-
kům a architektům komunikační, 
informační a propagační techno-
logie digitálního věku, seznámí je 
s postupy při realizaci lokálních 
i územně rozsáhlých sítí digitálních 
zobrazovačů, audio a interaktivní 
techniky. Také prozradí, co vysílat, 
jak optimalizovat obsah a zajistit 
rychlou návratnost investic.

Součástí výstavní plochy For 
Digital Signage 2009 bude multi-
mediální konferenční místnost, 
kde budou probíhat odborné před-

nášky týkající se jednotlivých problematik di-
gital signage.

Další informace na: 
www.abf.cz




