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Podpora norem a standardů

Eplan Cogineer nabízí absolutní konzis-
tenci dat od strukturování výrobků až po kon-
krétní realizaci projektu a je pomocníkem při 
dodržování norem a standardů. Tím je zajiš-
těna nejvyšší možná přesnost dokumenta-
ce a maximální účinnost projektových prací. 
Uživatel profituje ze dvou rozhodujících vý-
hod. Zaprvé z bezchybné realizace stanove-
ných pravidel a struktur, a tím i vysoké kva-
lity výsledku konfigurace, a zadruhé z toho, 
že za stejnou dobu lze vytvořit podstatně více 
projektů, než jak tomu bývalo pomocí kopí-
rování a vkládání stránek a maker.

Rychlé výsledky

První projekt je také díky intuitivně ovlá-
danému rozhraní vytvořen během velmi krát-
ké doby. Eplan Cogineer je totiž velmi jed-
noduchý automatizační nástroj pro vytváření 

Výhody systému Eplan Cogineer:

– snadná konfigurace a přechod k automa-
tizaci inženýrských prací,

– zvýšení kvality projektové dokumentace,
– velmi rychlá a snadná implementace,
– plná automatizace, bez nutnosti znalosti 

programování,
– jednoduché ovládání a rychlé osvojení,
– kompletní integrace do platformy Eplan.

Obr. 4. U projektu brusky se zobrazuje kom
pletní funkční struktura a úplnou projektovou 
dokumentaci lze vytvořit jediným stisknutím tla
čítka na základě všech možných variant stroje

projektů jak pro příležitostné, tak i pro pokro-
čilé uživatele. Bez ohledu na to, zda jsou stro-
je a zařízení strukturovány podle funkčních 
aspektů, nebo hierarchicky uspořádány způ-

sobem specifickým pro dané zařízení. Také 
co se týče zvolené pracovní metodiky, po-
užívá tento software modulární konfigurační 
postupy: podle potřeby lze kombinovat smí-
šené klasické pracovní metody a konfigura-
ce např. s manuálními a konfigurovatelnými 
dílčími projekty.

Eplan Cogineer je vhodný k použití ve 
firmách všech velikostí i všech oborů, ať jde 
o výrobce strojů či zařízení, poskytovatele 
služeb, nebo dodavatele energií. Tento soft-
ware se stane pro každého uživatele univer-
zálním automatizačním nástrojem, který mu 
uspoří čas a zvýší kvalitu při projektování. 
Software je kompletně integrován do rozhra-
ní platformy Eplan a od 1. května 2017 bude 
k dispozici pro licence systému Eplan Elect-
ric P8 od stupně konfigurace Select.

Závěr

„Stoprocentní konzistence dat od návr-
hu až po konstrukci umožňuje našim uživa-
telům přesnou realizaci zákaznicky orien-
tovaných projektů pomocí softwaru Eplan 
Cogineer v této oblasti bez jakékoliv ztrá-
ty času,“ rekapituluje výhody Dieter Pesch, 
„a to zcela nezávisle na lidech, již se na 
procesu podílejí.“ Vše je centrálně uloženo 
a vše lze kdykoliv vyvolat. Výsledek: řeše-
ní pro každého, které potěší a zároveň ušet-
ří čas i peníze.

(EPLAN Software & Services)

Podle ředitele Jana Prokše chce ElA 
v rámci pracovní skupiny vyvíjet aktivity 
členských firem asociace (i dalších) tak, aby 
byla zajištěna maximální bezpečnost zákaz-
níků, kteří si elektrotechnické produkty po-
řizují, a aby byla u všech výrobků na trhu 
zajištěna jejich shoda s platnou legislativou. 
Záměrem je provádět takové aktivity, které 
budou sloužit účinnějšímu dozoru nad trhem 
ze strany příslušných vnitrostátních orgánů 
v ČR, na tom spolupracovat i s ostatními ini-
ciativami v celé Evropě a podpořit co nejširší 

Elektrotechnická asociace ČR zakládá pracovní 
skupinu pro dohled nad trhem

uplatňování tohoto nového rámce, např. pro-
střednictvím hlášení nebezpečných nebo ji-
nak nevyhovujících výrobků příslušným ná-
rodním úřadům (u nás zejména Elektrotech-
nický zkušební ústav).

Zřízení pracovní skupiny pro dohled nad 
trhem je v souladu s nařízením Evropské ko-
mise 765/2008, kterým se stanovují požadav-
ky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se 
uvádění produktů na trh. Pracovní skupina je 
poradní skupinou ElA. Sekretariátem skupi-
ny je sekretariát ElA a jejího předsedu určuje 

představenstvo ElA. Členem pracovní skupiny 
může být jakákoliv členská firma ElA, členství 
v pracovní skupině je pro členy ElA zdarma.

Členem pracovní skupiny může být jaká-
koliv i nečlenská firma ElA, poplatek za člen-
ství v pracovní skupině pro nečlenské spo-
lečnosti činí 20 000 korun ročně. Členem se 
firma stává po schválení předsedou pracovní 
skupiny a uhrazení členského poplatku (jest-
liže je tento vyměřen).

První jednání pracovní skupiny proběhlo 
15. března 2017 v Praze. Zájemci o členství ve 
skupině se mohou obracet na pana Jana Pro-
kše, ředitele asociace ElA (proks@electroin-
dustry.cz). Více informací o Elektrotechnické 
asociaci ČR mohou zájemci najít na webových 
stránkách www.electroindustry.cz.

(JH)

Díky iniciativě společnosti OEZ, člena Elektrotechnické asociace České republiky (ElA), 
a podle vzoru mnohých zahraničních elektrotechnických asociací také ElA zakládá pra-
covní skupinu pro dohled nad trhem (Market Surveillance Support Initiative) v České 
republice. Cílem této skupiny bude zlepšení účinnosti a efektivity dohledu nad trhem 
s elektrotechnickými produkty v ČR.


