MITT FÖRFATTARSKAP, NUMERA I EGEN REGI

ELTEKNIK
Mina uppdaterade läromedel inom el- och teletekniksområdet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektromekanik Faktabok /Övningsbok finns på Läromedia och Logistikteamet.
Elektromekanik Elevguide/praktiska övningar (läromedia v. 44).
Elkraftteknik Faktabok /Övningsbok finns på Läromedia och Logistikteamet.
Elkraftteknik Elevguide/praktiska övningar (läromedia v. 44).
Motorstyrning faktabok finns på Läromedia och Logistikteamet.
Motorstyrning Övningsbok och praktiska övningar finns på Läromedia och Logistikteamet.
Elinstallation yrkesmannaskap Faktabok finns på Läromedia och Logistikteamet
Elinstallation yrkesmannaskap Övningsbok finns på Läromedia och Logistikteamet.
Elinstallation yrkesmannaskap Elevguide/Arbetsordrar (läromedia v. 44).
Elinstallation yrkesmannaskap - Montörshandbok (läromedia v.50). Ni som vill kan beställa
nu och tillsvidare tilldelas Montörshandbok - Upplaga 3 som sedan byts ut då upplaga 4
kommer. Kontakta mig för ytterligare information.
Teleinstallation – namnbyte till Kommunikationsteknik-se info nedan.

Dessa böcker finns för inköp, för dem som inte kan köpa via Läromedia, på https://www.logistikteamet.se/peallkonsult

TELETEKNIK
Kommunikationsnät 1-2-3. Data- och medianät, Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
Inom teletekniksområdet finns det mycket populära läromedlet Kommunikationsteknik,
Fastighetsnät & Säkerhet med sin fullspäckade faktabok och Installationshandbok. Böcker som
behandlar fastighetsnät, inbrotts- och brandlarm, passage- och kamerabevakningssystem samt dess
nätuppbyggnad och dokumentation. I samband med en omfattande uppdatering sker namnbytet
från Teleinstallation till Kommunikationsteknik.
JAG KÄMPAR FÖR FULLT…

Teleinstallation handbok, övningsbok, elevguide finns till försäljning på läromedia och Logistikteamet
för er som har tidigare upplagor i utbildningen. Faktabok är inne i en intensiv produktionsfas.
Det kommer emellertid under hösten än mer uppdaterad Installationshandbok, övningsbok och en
elevguide framtaget för den senaste rejält uppdaterade upplagan. I samband med detta byter vi
namn på läromedlen till Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet.
Jag har full förståelse för ert eventuella dilemma tills allt är klart, men ber om ert överseende. Vill du
veta mer, tveka inte att maila mig (paul@elotele.se)!
KOMPLETTERING AV ÄLDRE UPPLAGOR

Jag kan nu leverera tidigare upplagor för er som i nuläget enbart behöver komplettera
klassuppsättningar. Kontakta mig för ytterligare information.
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