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Možnosti současných poplašných systémů 
jsou mnohem širší než jen ohlášení pokusu 
o vloupání. Detekují kouř, který provází oheň, 
i vodu vyteklou z pračky. Dokážou přivolat 
pomoc při zdravotních obtížích nebo při 
skutečném přepadení. Moderní poplašné 
systémy chrání bezpečnost obyvatel domu 
nebo bytu trvale. Pro elektromontážní firmy  
se zde otevírá celý dosud nevyužitý segment 
trhu.
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V úvodním článku k seriálu o elektrické 
výzbroji motorových vozidel je nastíněn 
vývoj v oblasti automobilů a jejich pohonů, 
jakož i počátky v používání elektřiny 
v motorových vozidlech. Po této úvodní 
části budou následovat pasáže popisující 
jednotlivá zařízení, přístroje a spotřebiče 
včetně např. elektrické instalace. 
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Velmi sledovaný seriál o nových normách ČSN 
se ve svém již stojedenáctém pokračování 
zabývá novou normou ČSN EN 50110-2 
ed. 2:2011 Obsluha a práce na elektrických 
zařízeních. Je zde vypsán seznam zákonů 
a vyhlášek platných pouze v České republice, 
které byly do citované normy zahrnuty 
v podobě národních dodatků.

Redakční rada hodnotila články

Na pravidelném zasedání Redakční rady časopisu Elektro, které se konalo 
1. března letošního roku v prostorách Elektrotechnického zkušebního ústavu, 
bylo na pořadu dne mj. také hodnocení článků z lednového a únorového čísla 
Elektra. Při tomto hodnocení dávají jednotliví členové redakční rady své hlasy 
příspěvkům, které považují z technicko-informačního hlediska za přínosné 
a zajímavé.

V Elektru 1/2011 nejvíce zaujal (6 hlasů z 24) příspěvek 
Několik poznatků z přezkoušení revizních techniků  
v roce 2010 
(JUDr. Zbyněk Urban). 

V Elektru 2/2011 se nejvíce líbil (10 hlasů z 24) příspěvek 
Akumulace elektrické energie (Ing. Jan Mareš, 
prof. Ing. Martin Libra, CSc., ČZU Praha,  
Ing. Vladislav Poulek, CSc., Poulek Solar, s. r. o.).

(redakce)


