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Vážení čtenáři,
chtělo by se říct: „duben, ještě

Jeho světlo je neoslňující, pro-

tam budem“. Ale není to škoda?
Už jen proto, že vychází dvě

tože svítí i do stran a na stěnu.

Obsah čísla
Na závěr vám za celý kolektiv

Theben theLeda P

EST přeji krásné jaro. Přeji, ať jarní

Elegantní LED reflektory

„Aura“ je příjemná na pohled

únava nedostane šanci. Ať příliv

slunce. Ano, čtete správně! Jedno

a zároveň zabezpečí vás i váš

slunečních paprsků co nejrychleji

je to skutečné na nebi a to druhé

majetek ve tmě. Navíc nabízí až

atakuje vaši hladinu endorfinů,

máme my. A rádi se teď o něj

12 funkčních režimů, takže si všich-

neboť pocity štěstí nás po dlouhé

Runpotec RUNPOCAM RC2

s vámi podělíme. Sice nehřeje

ni „hračičkové“ přijdou na své.

zimě pomalu opouštěly. Ať vám

Vylepšená inspekční minikamera

a není kulaté, zato vás nespálí

Doepke DASY
Soumrakový spínač v novém kabátě

Máte-li zájem vidět svítidla the

jaro rozproudí krev v žilách a roz-

a nezapadá. Tím „sluncem“ mám

LEDA P naživo, domluvte si schůz-

hýbe ztuhlé tělo. A je úplně jedno,

na mysli LED svítidlo the LEDA P

ku s naším obchodním zástupcem

jestli prací na zahradě nebo pro-

od renomované firmy Theben,

nebo nás navštivte na některé

cházkou. Však znáte to: až přijde

Benning SDT1

které je tak elegantní a zároveň tak

z prezentací, jejichž přehled nově

máj, vyjdeme v háj...

Bezpečné a rychlé testování zásuvek

chytré, že si zaslouží svůj prostor

najdete na našich webových strán-

pro představení v tomto vydání

kách (sekce Aktuality – Prezentace

Příjemné čtení a krásné jaro!

občasníku BESTNews.

a školení).

Michal Dusil, odd. marketingu

A další: Bachmann Venid, Roll..Profi
Jumbo, přehled Runpotec, videoprospekt
Siedle aj.

Kabely podle směrnice CPR
Jsme připraveni!

TOP produkt

LED svítidla přesvědčí nejen svým elegantním zevnějškem a neobyčejným světelným výkonem
(900 lm, resp. 2× 900 lm), ale také svými funkcemi, například orientačním světlem, stupněm
krytí IP 55, funkcí stmívání či možností inteligentního paralelního zapojení.

 theLeda P je k dispozici s nebo bez čidla pohybu
 S jedním nebo dvěma světelnými panely
 Až 12 nastavitelných režimů (theLeda P) – viz prospekt
 Možnost ovládání dálkovým ovladačem the Senda
 V bílé barvě nebo v barvě hliníku

ů LE refle
D

im

a

měkčího a příjemnějšího neoslňujícího světla.

theLed

je theLeda P instalována. Tímto „aura“ efektem firma Theben docílila jasného, ale zároveň

oru

Speciální konstrukce LED svítidla vyzařuje světlo také do stran, čímž osvětluje i stěnu, na které

kt

harmonickým liniím, vysoce kvalitnímu povrchu a jedinečným funkcím představují LED svítidla
theLeda P od firmy Theben zcela novou kapitolu venkovního osvětlení.

av

st

Automatické osvětlení nebylo nikdy tak inteligentní. A tak krásné. Díky jedinečnému tvaru,

Až 12 na

theLEDA P

P!

Elegantní LED svítidlo

i tel n ch re
ý

ž

theLeda P12L a theLeda P24L

Funkce všech LED svítidel
theLeda P

LED osvětlení bez čidla pohybu

Jednoduché
nastavení

Vhodné pro
podmítkové
krabice

Jednoduše
vodotěsné

Velký prostor
pro zapojení

Jasné, ale
neoslňující
světlo

Flexibilní
nastavení
LED panelu

 Výkon osvětlení 900 lm u theLeda P12 resp. 2× 900 lm u theLeda P24
 Rychlá nástěnná montáž, velký připojovací prostor a základová deska
s uchycením bez šroubů
 Výkyvný a otočný LED panel
 Úsporná energetická třída A+
 IP 55 pro montáž v exteriéru

Funkce všech LED svítidel theLedaP
s čidlem pohybu

theLeda P12 a theLeda P24
LED osvětlení s čidlem pohybu
 Velká oblast pokrytí až 12 m s úhlem pokrytí 180° a ochranou proti zatékání
 Orientační světlo, funkce stmívání a funkce aut. výpočtu nočního vypnutí
 Výkon osvětlení 900 lm u theLeda P12 resp. 2× 900 lm u theLeda P24
 Rychlá nástěnná montáž, velký připojovací prostor a základová deska
s uchycením bez šroubů
 Výkyvný a otočný LED panel
 Možnost obsluhy dálkovým ovládačem theSenda S a theSenda P
 Úsporná energetická třída A+
 Jednoduchá obsluha pomocí snadno přístupných potenciometrů
 Samoučicí funkce (Teach-In) a testovací funkce

Orientační
osvětlení

Samoučicí
funkce
(Teach-In)

Praktická
testovací
funkce

Manuální
spínání

Omezení oblasti
snímání pomocí
clony

Ochrana proti
zatékání

Energeticky
efektivní noční
vypnutí

Pohodlné
dálkové
ovládání

Funkce
stmívání

Inteligentní
paralelní
zapojení

 IP 55 pro montáž v exteriéru

12 m

12 m

Ke stažení

YouTube

1,8 m−2 m 1,8 m−2 m

5m

theLeda P

Video theLeda P

Podrobné informace o LED reflektorech theLeda P najdete
v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: https://goo.gl/rWbhqO

Prohlédněte si prezentační video o LED reflektorech
na YouTube. Otevřete přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: https://youtu.be/CSi9VoYch4g

1,5 m
1,5 m

1,5 m
5m
12 m

5m
12 m

6m

6m

Víte, že...

NOVINKA

Víte, že vydáváme také občasník BESTArch? Je zaměřen na

Dasy v novém

designové produkty v oblasti elektroinstalace. Dozvíte se

Soumrakový spínač
nyní v nové barvě

ní zájemce o pěkné vychytávky do domu, bytu či kanceláře.

v něm podrobné informace k dané problematice či výrobci.
Ideální pro architekty, projektanty, ale i pro všechny ostatK odběru se můžete přihlásit na našich stránkách.

Oblíbený elektronický soumrakový spínač pro ovládání obvodů v závislosti na hodnotě denního světla
Doepke Dasy nyní nabízíme i v praktické a elegantní antracitové barvě. Soumrakový spínač je vhodný
k ovládání osvětlení na cestách, terasách, parkovištích, ve výkladech atp. při příchodu soumraku
i v místech, kde není k dispozici spínané napájení
přívodního vodiče.

Ke stažení

Ke stažení
Doepke Dasy

BESTArch

Další informace o soumrakovém spínači najdete
v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo
pomocí přímého odkazu: https://goo.gl/BC91Et

Všechna čísla najdete na našich webových stránkách.
Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu:
https://goo.gl/n1BDq3

5m

1,5 m

 Potřebujete se zeptat? Volejte na tel. 266 090 711 nebo pište na adresu obchod@est-praha.cz
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NOVINKA

RUNPOCAM RC2

Bachmann VENID

Nová a lepší multifunkční kamera

Nenápadné stolní přípojné pole

BESTNews 01/17

Inovovaná multifunkční kamera RC2 se záznamem videa HD, fotografií

Stolní přípojné pole VENID jako prvek moderní konferenční místnosti okouzluje neobyčejným designem a vyso-

a audia nahrazuje původní inspekční minikameru RC1. Oproti ní disponuje

kou funkčností. Vestavný rámeček lze snadno a rychle osadit originálním materiálem stolní desky – a tak stolní

větším a kvalitnějším displejem, vylepšeným designem či velkým množstvím

deska tvoří s přípojným polem harmonický celek.

příslušenství, dodávaným již v základu ke kameře. Nová multifunkční kamera
RC2 je k dispozici s kabelem v délce 5, 10 či 20 metrů, takže se uživatel

VENID, který perfektně lícuje s povrchem, poskytuje vedle zmíněné vizuální harmonie i praktickou přidanou

pohodlně dostane i do vzdálenějších míst, která potřebuje prozkoumat.

hodnotu: všechny potřebné kabely se schovají pohodlně do stolu. Kryt otevíratelný v obou směrech umožňuje

Samozřejmostí je plná kompatibilita se všemi produkty Runpotec se závitem

jednoduchou manipulaci a nechává místo pro postranní vedení kabelů. Do vany VENID mohou být vloženy dvě

RTG ø 6 mm. Uživatel tak získá mocný nástroj pro inspekci trubek, dutin,

zásuvkové lišty a individuálně osazeny. Vestavný rámeček a vanu lze koupit zvlášť, takže je možné nadále bez

šachet, podhledů či pro zajištění důkazů.

problémů používat již existující kabelové kanály.

 Výdrž baterie až 6 hodin
 K dispozici v délkách: 20 m, 10 m, 5 m, 1 m, 0,8 m
 K inspekci trubek, dutin či pro zajištění důkazů
 Paměťové funkce: foto, video (HD) a audio
 Široká škála příslušenství v základu
 Krytí IP 67 (kamerová hlava a kabel)

Ke stažení
Bachmann VENID
Podrobné informace o stolní přípojné jednotce VENID najdete
v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: https://goo.gl/Emk7pZ

 Výkonná akumulátorová LED svítilna

Obsah balení
 Monitor (3,5“ TFT LCD,16M barev)
 Špička RUNPOGLEITER s předním závitem
 Kluzné zakončení
 Vysoce výkonná akumulátorová LED svítilna (320 lm)
 Kamerová hlava s kabelem
 3m kabel USB / Micro USB
 Pam. karta micro 8 GB / adaptér
 Záslepka, spojovací závit vnitřní a vnější, otáčivá spojka
 Ohebný nástavec 12 cm
 Sada magnetických úchytů
 Háček
 Nabíječka do auta 12 V, 2× USB
 Nabíječka 230 V, 2× USB
 1m kabel USB / Micro USB
 Pero ze skelného vlákna, 1,7 m
 Odolný plastový kufr

Kabely podle směrnice CPR
Od 1. 7. 2017 povinně. Jsme připraveni!
EU vytvořila v rámci novelizovaného Nařízení o stavebních produktech č. 305/2011
(CPR = Construction Products Regulation) jednotnou celoevropskou klasifikaci stavebních
produktů ke zlepšení bezpečnosti v budovách. Předpisy jdou ruku v ruce s rozsáhlým certifikačním systémem, který zajistí, že se na stavbách budou používat jen schválené produkty.
Do této regulace nyní nově spadají i kabely, které jsou napevno instalovány do budov.
Požadavky na kabely a vodiče jsou zakotveny v harmonizované normě ČSN
EN 50575:2015. Norma vstoupila v platnost 10. června 2016. Od tohoto data
mohou být kabely a vodiče podle Nařízení o stavebních produktech (CPR) opatřovány
značkou CE a Prohlášením o vlastnostech (DoP). Po uplynutí přechodné lhůty, tedy
od 1. července 2017, je tento postup povinný.
Předpokladem pro označení produktu značkou CE je pozitivně ukončený proces certifikace shody se směrnicí CPR. Uživatel si tak může být jist dodržením náročných protipo-

Ke stažení

žárních kritérií, jež jsou tím prokázána, a požární třída je snadno rozpoznatelná.

Runpocam RC2
Podrobné informace o kameře Runpocam RC2 najdete
v produktovém prospektu. Stahujte přes QR kód nebo
pomocí přímého odkazu: https://goo.gl/qreUwZ

Společnost Elektro-System-Technik s.r.o. je mimo jiné dodavatelem bezhalogenových a ohniodolných kabelů renomovaného belgického výrobce, firmy
Eupen, jejíž výrobky splňují požadavky směrnice CPR.
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Roll..Profi Jumbo

RUNPOTEC 2017

Bestseller mezi odvíječkami

Nový přehledový prospekt

www.fb.com/estsro

V aktualizovaném přehledu produktů Runpotec, vč. doporučených prodejních cen, najdete protahovací pera RUNPO 5,
RUNPO 1, POWER REX, protahovací pruty RUNPOSTICKS, protahovací pistoli RT 2008, navíjecí stojany, kabelové punčošky
a širokou škálu příslušenství. Rovněž zde najdete informace
o laserovém dálkoměru RUNPOMETER RM 80 s extra silným
laserem a mnoha výpočtovými funkcemi nebo podrobné
informace o nové kameře RUNPOCAM RC2, kterou představujeme v tomto čísle BESTNews.

Ke stažení
Jumbo díky své dvoudílné konstrukci plní svou úlohu všude tam,
kde je málo místa. Můžete jím bezpečně odvíjet i těžké kabely.
Snadno se sestaví až na místě použití a spolu s rychlou a snadnou

Přehled Runpotec 2017
Podrobné informace o sortimentu Runpotec najdete
v přehledovém prospektu. Stahujte přes QR kód nebo
pomocí přímého odkazu: https://goo.gl/1vYBAO

výměnou cívek činí Jumbo nenahraditelným.
Celokovové provedení (pevná hliníkovo-ocelová konstrukce
s bezúdržbovými kuličkovými ložisky) a technologie zaručují dlouhou životnost a vysokou funkčnost. I proto je Jumbo bestsellerem
mezi odvíječkami kabelových cívek.

NOVINKA

Technická data
Max. hmotnost dřevěné cívky

700 kg

Celková nosnost

1 500 kg

Průměr cívky min./max.

500 mm / 1 800 mm

Šířka × Délka × Výška

276,5 × 1 206 mm × 195 mm

Hmostnost jedné části

17 kg

Obj. č.

A90102

BENNING SDT 1
Zkoušečka pro bezpečné
a rychlé testování zásuvek
BENNING SDT 1 zásuvková zkoušečka s prstovým kontaktem

Ke stažení

pro aktivní identifikaci chyby na ochranném vodiči a zkoušku

Roll..Profi Jumbo
Podrobné informace o odvíječkách Roll..Profi najdete
v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo
pomocí přímého odkazu: https://goo.gl/ZR2nYd

vybavovací funkce proudového chrániče při 30 mA.

 Prstový kontakt varuje pomocí LCD displeje před nebezpečným
dotykovým napětím na ochranném vodiči (PE kontakt)

YouTube

 Zkušební tlačítko k vybavení proudového chrániče při 30 mA

Video Roll..Profi
Prohlédněte si prezentační video na YouTube.
Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého
odkazu: https://youtu.be/2AfkWVtTaNA

 Indikace stavu zapojení LED diodami
 Chyba zapojení, chybějící vodiče PE, N a L nebo záměna vodičů
L a PE jsou zřetelně indikovány třemi LED diodami
 Aktivní test ochranného vodiče PE s dotykovou elektrodou
a LCD displejem varuje před nebezpečným dotykovým napětím
(> 50 V) na ochranném vodiči (PE)

Videosystémy

Ke stažení

od firmy Siedle

Benning SDT 1
Podrobné informace o zás. zkoušečce najdete
v prod. letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: https://goo.gl/lKfQMX

Kdo je tam? Tak na tuhle otázku zapomeňte a raději si pořiďte videosystém
od německé firmy Siedle. Budete v bezpečí a designem vnějších i vnitřních
jednotek oslníte nejednu návštěvu!

YouTube
Video Benning SDT 1
Prohlédněte si prezentační video na YouTube.
Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého
odkazu: https://youtu.be/rFHQLnBUmZk

Ke stažení

Podrobné informace o videosystémech najdete
v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo
pomocí přímého odkazu: https://goo.gl/Uz7aNF
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V občasníku jsou uvedeny QR kódy s přímým odkazem na doplňující obsah. QR čtečku můžete do svého mobilního zařízení stáhnout (podle verze operačního systému) na Google play, App Store či Windows Phone Store.
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Videosystémy Siedle

