MITT FÖRFATTARSKAP, NUMERA I EGEN REGI
Nedanstående böcker finns för inköp via Läromedia. För er som inte kan köpa
via Läromedia, köp via https://www.logistikteamet.se/peallkonsult
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•
•
•

•

Elektromekanik Faktabok.
Elektromekanik Övningsbok.
Elektromekanik Elevguide/praktiska övningar.
Elkraftteknik Faktabok.
Elkraftteknik Övningsbok.
Elkraftteknik Elevguide/praktiska övningar.
Motorstyrning Faktabok.
Motorstyrning Övningsbok och praktiska övningar.
Elinstallation yrkesmannaskap Faktabok.
Elinstallation yrkesmannaskap Övningsbok.
Elinstallation yrkesmannaskap Elevguide/Arbetsordrar.
Elinstallation yrkesmannaskap - Montörshandbok (klar 5 Aug.-22).
Kommunikationsteknik, Fastighetsnät &säkerhet Faktabok.

Många lärare har egna praktiska
övningar så har jag delat mitt
tidigare tänk med övningsböcker som innehåller praktiska
övningar. Jag ger nu ut:
- Övningsböcker med frågor på
faktabokens innehåll.
- Elevguide/praktiska övningar
innehåller ett stort antal
övningar i en väl genomarbetad progression genom
samtliga titlar.

TELETEKNIK / Kommunikationsnät 1-2-3. Data- och medianät, Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
Inom teletekniksområdet jobbas det mycket med det populära läromedlet Teleinstallation som nu byter
titelnamn till Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet. Böckerna behandlar fastighetsnät, inbrotts- och
brandlarm, lås- och passagesystem, kamerabevakningssystem samt dess nätuppbyggnad och dokumentation
och Digital TV. I nuläget är dessa titlar tillgängliga:
•

Faktabok
- En ny uppdaterad faktabok med nya titelnamnet Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet
finns till försäljning via Läromedia eller Logistikteamet.
- Tidigare upplagan Teleinstallation finns för dig som vill komplettera dina nuvarande klassuppsättningar och/eller vuxenstuderande som går utbildningar med g:a upplagan (köps via paul@elotele.se).
• Installationshandbok
- En lätt uppdaterad Teleinstallation – Installationshandbok finns till försäljning via Läromedia eller
Logistikteamet
- Till HT 22 kommer en uppdaterad Installationshandbok med nya titelnamnet
Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet till försäljning via Läromedia eller Logistikteamet.
• Övningsbok
- En lätt uppdaterad Teleinstallation – övningsbok finns till försäljning via Läromedia eller
Logistikteamet.
- I Juni kommer en uppdaterad övningsbok med nya titelnamnet
Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet till försäljning via Läromedia eller Logistikteamet.
• Elevguide
- En lätt uppdaterad Teleinstallation – elevguide finns till försäljning via Läromedia eller
Logistikteamet.
- Under hösten 22 kommer vi arbeta fram en ny version av elevguiden med nya titelnamnet
Kommunikationsteknik, Fastighetsnät & Säkerhet.

OBS! KOMPLETTERING AV ÄLDRE UPPLAGOR
Jag kan leverera tidigare upplagor av mina titlar för er som enbart behöver komplettera klassuppsättningar eller till vuxenelever som letar efter dessa utgåvor. Kontakta mig för ytterligare info:
Mvh Paul

Håkansson,

www.peallkonsult.se paul@elotele.se 070 992 42 20

