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TESLA NA VÍKEND 
JAKO ODMĚNA PRO NAŠE 
ZÁKAZNÍKY
ROZDÁVÁME RADOST
Od té doby, co jsme do naší firmy pořídili elektromobil Tesla, zjistili jsme, kolik radosti 
s ním můžeme udělat dalším lidem.

ZÁŽITKY NIČÍM NENAHRADÍŠ
Jezdit Teslou je zážitek, na který se dlouho vzpomíná. Alespoň ohlasy těch, kteří se 
s ním po nějakou dobu „přátelili“, jsou takové. Teslu si totiž nenecháváme jen pro 
sebe, ale dáváme ji k dispozici i našim zákazníkům. 

JAK SE DOSTAT K TESLE?
Příležitostí vytváříme stále více. Čím více příležitostí, tím více radosti. Teslou vás 
povozíme v rámci veletrhů, výstav, roadshow, dnů otevřených dveří… Můžete ji 
dokonce vyhrát na celý víkend v některé ze soutěží, které pořádáme. Nově jsme ji 
zařadili také jako odměnu do Klientské zóny, takže své získané body můžete proměnit 
v celou škálu kladných emocí.

Příběhy našich spokojených klientů a fotky radetoňáckých Tesel si prohlédněte 
na novém webu www.teslanavikend.cz.

Pokud ještě nejste členy Klientské zóny Radeton, odkaz k přihlášení najdete na webu 
www.teslanavikend.cz nebo můžete kontaktovat pecarova@radeton.cz.

NOVÉ „HRAČKY“ 
NA PORUCHY 
JIŽ V AKCI!
Uvažujete o zvýšení 
efektivity při hledání poruch 
na kabelech a zatím máte jen 
základní vybavení jako A-rám 
k lokační sadě nebo ruční 
reflektometr?

Pak právě pro Vás jsme doplnili 
naši nabídku o profesionální 
produkty německé 
společnosti Intereng jako jsou 
vysokonapěťové propalovací 
a rázovací generátory, půdní 
mikrofony apod. Tím jsme 
docílili naší vize, nabídnout 
zákazníkovi komplexní řešení 
při problémech s trasováním 
kabelů a vyhledáváním poruch 
na nich.

Radeton vznikl jako rodinná firma a je druhou rodinou nejen pro své 
zaměstnance. Sdílíme starosti i radosti, zajímáme se jeden o druhého. 
Stejně se chováme i k vám, zákazníkům.

Podívejte se, co je u nás nového a přij(e)ďte se přesvědčit! Dveře u nás máte 
kdykoli otevřené. V podpoře klientů nacházíme hlubší smysl naší práce, 
která nás opravdu baví.

KABELOVÉ ROZVODY

http://www.teslanavikend.cz
http://www.teslanavikend.cz
mailto:pecarova%40radeton.cz?subject=Klientsk%C3%A1%20z%C3%B3na


Očekávejte již brzy 
na svých obrazovkách 
www.radeton.cz.

V kalendáři na vás číhá TESLA rovnou4×
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My v Radetonu se inovací nebojíme. Stejně, jako mezi 
produkty ve světě neustále hledáme nové technologie, 
které vám pak pomáhají při práci, tak také chceme 
polahodit vašemu oku a připravujeme nový web.

Můžete se těšit na spoustu novinek, lepší orientaci v našich produktech, spoustu 
informací, obrázků a videí a v neposlední řadě další soutěže s Klientskou zónou 
o super ceny.

DÁREK NA VÁŠ STŮL
Letošní rok se překlopil do své poslední čtvrtiny, a tak je tu 
naše oblíbené „kalendářní téma“. Kalendáře na váš stůl nebo 
stěnu pro vás chystáme každým rokem. Snažíme se, aby nebyly 
jen klasickou pomůckou, ale aby vás upozornily na důležité 
a zajímavé události, pobavily vás, zpříjemnily váš den.

HÁDANKY A DETEKTIVKY
Na jaké stěžejní téma se můžete 
v příštím roce těšit? Letos slavíme 
čtvrtstoletí Radetonu na trhu, a to 
s nápoji, které měly nebo mají rády 
některé významné osobnosti. V roce 
2018 přejdeme k tématům, která procvičí 
naše mozkové buňky. Alespoň ty, které 
po všech oslavách zbyly.

Měsíční hádanky budou zamotanější, 
ale odměny budou stát za to!

NA CO MŮŽETE TĚŠIT
• Dvojjazyčný česko-slovenský kalendář 

s kalendáriem
• Informace o tom, co kdy pro vás 

Radeton chystá
• Každý měsíc soutěže a hádanky o ceny 
• Významné světové sportovní 

události roku
• Astrologické události

NENECHÁVEJTE NIC NÁHODĚ
Počítáme s vámi. Náš kalendář máme pro 
vás rezervovaný a rádi vám ho zašleme. 
Chcete však mít jistotu, že si vás opravdu 
najde. Napište nám, prosím, adresu, 
na kterou jej chcete nechat zaslat. Občas 
se stává, že nemáme aktuální všechny 
údaje, nebo pro vás může být pohodlnější 
nechat si kalendář zaslat domů (v tom 
případě uveďte, že jde o domácí adresu). 
Monika ráda vyřídí váš požadavek – stačí 
se ozvat na adresu: pecarova@radeton. 
A pak už se jen těšit .

PRACUJEME NA NOVÉM WEBU

http://www.radeton.cz
mailto:pecarova%40radeton?subject=Kalend%C3%A1%C5%99


Wi-Fi

KAMERA A ČISTICÍ 
MODUL S TRYSKAMI

ŘÍDICÍ JEDNOTKA 
A LIVE VIDEOPŘENOS

OPAKOVAČ 
SIGNÁLU
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KANALIZACE

Xpection®

Bezdrátový „live“ přenos videa z čištění kanalizace

SPOUSTA KANÁLNICKÝCH NOVINEK iPEK

Firma iPEK je úžasná v tom, jak dbá na vývoj svých přístrojů 
a jak umí využívat nejnovější technologie.

S „LIVE“ systémem Xpection dokončila 
svoji další vizi – doplnit tlačné, 
pojezdové a nahlížecí kamery o dalšího 
pomocníka, aby bylo možno provádět 
správu kanalizační sítě na úrovni 
21. století.

S přístroji firmy iPEK teď můžete 
jednoduše čistit a vidět (Xpection®) 
– do 5 minut nahlédnout 
do 125metrového kanálu (QuickView®) 
– snadno se rozhodnout o dalším 

postupu a nasadit pojezdový (Rovion®), 
nebo tlačný (Agilios™) systém a provést 
klasickou inspekci.

Všechna data mohu mít navíc 
na jednom místě (cloudové řešení 
ukládání dat) přístupná pro kohokoliv 
dle nastavených práv a na jakémkoliv 
typu zařízení (PC, telefon, tablet).

iPEK si přichystal i spoustu dalších 
malých novinek, které potěší >

Společnost iPEK s neutuchající invencí 
pracuje na vývoji svých přístrojů. Nyní 
nabízí společnostem, které se zabývají 
čištěním kanalizací, „live“ kameru 
Xpection®.

O tom, že se jedná o skvělé řešení, svědčí 
ohlas zákazníků, kteří už viděli kameru 
v akci. To, co umí, předvádíme po celé 
České republice i na Slovensku. Musíme 
říct, že všechny mile překvapilo, jak 
stabilní krásný živý obraz během čištění 
vidíme. Od DN 200 až do DN 1600.

Je patrné, že se vývojáři řídili skutečnými 
potřebami zákazníků a díky tomu má celý 
systém tyto vychytávky:

• Stabilní bezdrátový přenos živého 
obrazu videa (obsluha vidí, co dělá)

• Kompaktní, robustní a rychlý 
inspekční systém (vyvinuto pro tlakové 
čištění)

• Možnost přizpůsobit práci vaší 
aktuální poptávce (nepracujete 
naslepo jako doposud, jste rychlejší, 
efektivnější a máte dokumentaci 
o vaší perfektně odvedené práci)

• Ušetří vám čas, peníze a zdroje 
(nevracíte se; čistíte jen to, co je třeba; 
hned vidíte, pokud je v kanalizaci 
nějaký zádrhel)

• Minimální nároky pro nastavení 
a snadný provoz (celý systém se 
zapíná jedním tlačítkem, ostatní 
komponenty již spolu umí inteligentně 
komunikovat)

• Propracovaný SW s ukládáním videa, 
fotek, umožňující kontrolu nad celým 
systémem

• Snadná instalace systému na vaše 
čisticí vozy (do 5 minut namontujete 
na jakýkoli čisticí vůz)

• Žádná práce navíc (vy čistíte 
obvyklým způsobem, navíc však vidíte 
přesně to, co děláte)

Těší nás dodávat přístroje, které jsou moderní a jdou s dobou.

Nová otočná kamera PTP50 pro satelitní 
a tlačné systémy 

• Je o polovinu lehčí než stávající 
a dotlačíte ji v přípojkách dále

• Výkonnější LED osvětlení pro větší 
průměry 

• Speciálně řešená pružina s tlakovou 
hadicí pro bezproblémové napájení 
kamery

• Ohebné, a přitom tuhé 
naváděcí tykadlo

• Zachovány jsou všechny pokročilé 
funkce (např. laserové měření vad)

https://youtu.be/
dr7-wJ7AfCE
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VODOVODY

Enigma 3m

Systém pro automatickou lokalizaci poruch

Enigma 3m je multikorelační systém 
poslední generace určený pro 
nepřetržité sledování vodovodní sítě 
s automatickou lokalizací poruch. 
Snímače Enigma3m se každý den 
časově synchronizují pomocí unikátní 
technologie, která získala celosvětový 
patent a zaručuje submilisekundovou 
přesnost! Enigma3m zachovává výkon 
původního, v současnosti nejvyspělejšího 
korelátoru Enigma a přidává dálkový 
přenos dat přímo na Primayer Cloud 
Server. Data na serveru jsou pohodlně 
dostupná prostřednictvím internetového 
prohlížeče, včetně polohy snímačů 
a polohy úniků. Enigma3m je ideální 
pro permanentní osazení a sledování 
důležitých úseků s téměř okamžitým 
odhalením vzniklé poruchy (vhodné 
i na úseky s častou recidivou poruch). 
Vyznačuje se neomezeným počtem 
senzorů a možností poslechu šumu 
úniku pro potvrzení místa úniku. Díky 
tomu je systém schopen během jediného 
dne zkontrolovat několik kilometrů sítě. 
Enigma3m umožňuje efektivně 
spravovat rozsáhlé vodovodní sítě 
s minimálními náklady a díky rychlému 
odhalení poruch snižuje objem ztrát.

• Každodenní přenos šumů z potrubí 
na cloud server

• Dostupnost dat z jakéhokoliv místa 
prostřednictvím internetu

• Vysoká účinnost a zkrácení doby úniku
• GPS poloha snímačů a zobrazení 

polohy úniků na Google Maps
• Neomezený počet senzorů
• Automatická korelace – několik 

kilometrů sítě během jediného měření
• Možnost poslechu šumu úniku pro 

potvrzení místa úniku
• Roamingová SIM karta pro optimální 

síťovou komunikaci
• Unikátní korelační výkon i v těžko 

korelovatelných oblastech
• Snadná instalace

Vítěz ocenění 
Zlatá VODKA 

2017

https://youtu.be/
ZMZmxuFJPWE

Laserové měření délek  
u QuickView® 

Nyní lze u QuickView® pořídit i laserový 
dálkoměr! Na jeho displeji ihned uvidíte, 
jaká je přesná vzdálenost do místa, 
kam se právě díváte. Tento dálkoměr 
lze objednat i na stávající QuickView®. 
Nemusíte tak být zklamáni, že byste 
o tuto funkci přišli nebo museli šetřit 
na nový systém. Tento přístup iPEKU se 
nám opravdu líbí.

Kompletní QCD systém 
u všech komponentů 

Už asi víte, že u Rovion® pojezdového 
systému nemusíte při výměně koleček 
používat žádné nářadí. Dnes již je i toto 
minulostí. Nářadí nemusíte použít ani 
u žádného dalšího komponentu. Tedy 
celý systém si z malého profilu do většího 
jenom nacvakáte (kolečka, elevátor, 
přídavné osvětlení…) – a to vše jen v pár 
vteřinách! (Testováno 2 roky v těžkých 
podmínkách.)

Nová řídicí jednotka VC500 
pro pojezdové a tlačné systémy 

iPEK nyní dodává nejnovější 
a nejvýkonnější mobilní počítač pro své 
systémy. Celá jednotka má výkonný 
počítač a nový SW pro inspekce. Zároveň 
počítá s propojením na externí monitor 
přes HDMI a další moderní technologie 
(WiFi, BT, USB 3.0). Má dotykovou 
obrazovku viditelnou i na přímém slunci 
pro svoji kompaktnost se hodí pro 
mobilní systémy, které tak posunete 
na úroveň velkých inspekčních vozů.

Pro první 3 zájemce 
nabízíme pilotní projekt 
10 ks snímačů včetně 
ročních datových přenosů 
a programovací jednotky 
za 190 000 Kč bez DPH

AKCE

https://youtu.be/ZMZmxuFJPWE
https://youtu.be/ZMZmxuFJPWE
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PLYNÁRENSTVÍ

OSOBNÍ DETEKTORY PLYNU

Osobní detektory chrání pracovníky v nebezpečném prostředí (šachty, 
štoly, kanalizace, kotelny a další prostory s možným výskytem toxických 
či výbušných plynů nebo sníženou koncentrací kyslíku).

Přesto jsou tyto detektory velmi podceňovanou pracovní pomůckou a jejich pořízení a aktivní 
používání se začíná řešit, až se „něco stane“. Je to pozdě a ví to každý z nás. Vyzýváme vás 
k zamyšlení nad ochranou zdraví vašich lidí a do konce roku 2017 vám nabízíme naše 
jednoplynové osobní detektory Single Gas a víceplynové Multi Gas za sníženou cenu.

Single Gas 
O₂

7 800
6 600 Kč 
bez DPH

Single Gas 
H₂S

7 800
6 600 Kč 
bez DPH

Single Gas 
CO

7 800
6 600 Kč 
bez DPH

Multi Gas 
EX+O₂

17 900
16 100 Kč 

bez DPH

Multi Gas 
EX+O₂+CO+H₂S

20 900
18 800 Kč 

bez DPH

Používejte naše 
detektory. Chraňte 
životy kanárků 

JAK NA SLOŽITÉ PORUCHY? 
HYDROFONY!

Stále častěji se provozovatelé vodovodních 
sítí potýkají s poruchami na vodovodech, 
které nelze lokalizovat.

Jedná se především o plastová potrubí, dlouhé úseky, potrubí 
s nízkým tlakem nebo velkým průměrem. Jednoduchým 
a levným řešením je hydrofon – speciální snímač, který dokáže 
zachytit i velmi malé a složité poruchy. Hydrofon lze použít 
s korelátory Eureka2, Eureka3 nebo Enigma.

AKCE

AKCE DO KONCE ROKU 
sada 2 ks za 39 900 Kč bez DPH

VODOVODY
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ŠKOLENÍ
Každoročně proškolíme v Radetonu přes 700 zákazníků. Každého zákazníka, 
který si zakoupí náš přístroj, proškolíme tak, aby jej uměl správně používat.

Pokud se ve firmě u klienta vymění 
pracovníci, naučíme s přístrojem 
pracovat i ty nové. A protože je opakování 
matka moudrosti, pořádáme několikrát 
do roka školení otevřená každému, kdo 
se chce dozvědět něco nového, naučit se 
různé fígle a vychytávky – prostě procvičit 
se v používání všech funkcí přístroje. 
I těch, které nejsou příliš běžné a časem 
se na ně zapomnělo.

NOVÁ KONCEPCE S INTENZIVNÍM 
KRUHOVÝM TRÉNINKEM
Letos jsme změnili koncepci velkých 
třídenních školení tak, aby byla 
intenzivnější a užitečnější opravdu pro 
každého jednotlivého účastníka. Jak 
jsme to udělali? Rozdělením účastníků 
do skupinek podle úrovně znalostí 
a také podle používaných typů přístrojů. 
Skupinky se v rámci kruhového tréninku 
vystřídaly na pěti stanovištích, na kterých 
si všichni všechno prakticky vyzkoušeli. 
Ohlasy na tuto změnu byly vesměs 
kladné, takže v nich budeme pokračovat 
i v příštím roce.

ŠKOLENÍ V ROCE 2018
Termíny našich školení zveřejníme 
během podzimu. Najdete je na našem 
webu na stránce www.radeton.cz/skoleni 
a připomene vám je i příští newsletter.

Pokud upřednostňujete individuální 
školení, nabízíme půldenní nebo 
celodenní školení jak u vás, tak u nás 
na firmě. Přizpůsobíme se vašim 
potřebám. Stačí se ozvat a domluvit si 
s námi termín. 

SVOBODOVICA 2017
Jsme zachráněni a opět žijeme!

Po roce půstu, kdy všechny strategické suroviny skoro všem 
pomrzly, připravil náš kolega Petr novou várku kvalitní 
meruňkovice. Kdo se tedy zúčastní některé z našich akcí, 
budete mít možnost ochutnat.

Monika Pečarová 
+420 777 264 624 
+420 511 189 221 
pecarova@radeton.cz

http://www.radeton.cz/skoleni
mailto:pecarova%40radeton.cz?subject=%C5%A0kolen%C3%AD


Radeton s.r.o.
Edisonova 7, 612 00 Brno

+420 543 257 777
info@radeton.cz

NENECHTE SI UJÍT

ŘÍJNOVÝ WEBINÁŘ

LeckOmiO je skvělý přístroj pro instalatéry a revizní techniky plynových 
zařízení. Provede jak detekci úniků plynu na spojích, tak i tlakovou 
zkoušku těsnosti i pevnosti plynového rozvodu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dovolujeme si vás pozvat na náš tradiční 
den otevřených dveří, který se v roce 2018 
uskuteční v pátek 22. června.

Dejte nám vědět,  
že se budete dívat.
Stačí napsat „Budu se dívat“ na e-mail 
blahova@radeton.cz.

Jakub Ulbrich 
produktový manažer

Ze všech předem 
ohlášených vylosujeme 
výherce malé odměny

Úterý
24. 10. 2017 

18:00

24

Pátek
22. 6. 2018

22

Kde
www.leckomio.cz

Historicky první 
Radeton 

LIVE přenos

1.

LIVE videopřenos, 
předvedení přístroje 

streamováním

A to je přesně to, co tito pracovníci 
v terénu potřebují. Přístroj může být 
dobrý, jak chce, ale když to neukáže, 
zapadá mezi hromadu klasických 
detektorů plynu.

Tak ať to ukáže! V úterý 24. 10. v 18:00 
spustíme na našem YouTube kanálu 
živý videopřenos, ve kterém detailně 
představíme všechny funkce detektoru 
LeckOmiO na simulovaném domovním 
plynovodu, a díky živému přenosu 

budeme schopni ihned reagovat 
na všechny vaše dotazy. Děláte-li 
revize nebo instalace, nezapomeňte si 
nás pustit.

Stačí vám pouze připojení k internetu 
a zvukový výstup.

Své dotazy můžete psát již nyní na chat 
na stránce www.leckomio.cz, nebo 
posílat na blahova@radeton.cz, odpověď 
uslyšíte přímo v éteru .

Na co se můžete těšit? 
Podívejte se na fotky 
z letošního ročníku…
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