
  



  

hlavní dodavatelé a partneři 

AKERMANN ELECTRONIC s.r.o 

flexibilita a komplexní řešení 

o nás 

V roce 2004 byla naše společnost certifikována dle normy ISO 9001. Od tohoto roku jsou u nás všechny 

pracovní procesy řízeny a dozorovány dle aktuálních požadavků této normy. 

Certifikace ISO 9001 

podpora projektů a servis 

• Reflektování požadavků a potřeb zákazníka 

• Dodávky výrobků a služeb pouze vysoké a ověřené kvality na základě úzké spolupráce se zákazníkem 

• Vývoj technického řešení dle požadavků zákazníka pro trvalé uplatnění 

• Dlouhodobé partnerské vztahy 

• Důraz na dlouhodobou operabilitu a stabilitu navrhovaných řešení 

 

cíle společnosti 

Doporučujeme našim zákazníkům technická řešení a aplikace námi podporovaných značek a produktů. Jsme 

připraveni poskytnout zákazníkovi podporu po celou dobu projektu od zapůjčení vzorků, zajištění technické 

dokumentace, aplikaci, projektové ceny až po realizaci. Disponujeme proškolenými a certifikovanými techniky. 

Působíme na českém a slovenském trhu jako nezávislý distributor od roku 1991. Během existence firmy jsme vytvořili spolehlivou síť 

zahraničních dodavatelů z USA, Evropy a dálného východu.  

Spolupracujeme s etablovanými a spolehlivými dodavateli.  

Naším cílem je spolupráce se zákazníkem na jeho projektu od samého začátku a docílit tak pro něj ty nejvýhodnější dodací podmínky 

a jistotu v dodávkách. To obsahuje návrh produktu, přípravu dokumentace a zapůjčení vzorků až po realizaci sériových dodávek a 

skladování. 

hlavní aktivity  

Import a distribuce elektronických komponent představují hlavní aktivity naší firmy. Nabízíme široké portfolio 

produktů a výrobců. Jsme schopni zajistit i těžko dostupné produkty. Zajišťujeme kompletní podporu projektů 

aplikačními inženýry. Disponujeme pohotovostními sklady. 

 

 

Nabízíme kompletní řešení IT do náročných aplikací jako je např. průmysl, vojenství, automatizace a doprava. 

Jedná se zejména o plně zodolněné notebooky, počítače, HMI produkty a BOX PC. Dále jsme rozšířili portfolio 

o průmyslové desky a single board počítače. Mezi naše hlavní dodavatele patří výrobci GETAC, KONTRON 

a AXIOMTEK. 

 

 

Zaměřujeme se hlavně na kompletní dodávky výpočetní techniky, plnou servisní a konzultační činnost, zajištění 

kompletních systémových služeb zákazníkům- veškerá starost o IT je na nás. 

Dalším segmentem jsou dodávky kalkulátorů Tl, matematický a geometrický software Cabri. 

Import a distribuce elektronických komponent   

Odolné a průmyslové IT řešení 

Standardní IT produkty | outsourcing | Texas instruments + Cabrilog 



aplikace 

• automotive 

• komunikace 

• průmysl 

• domácí elektronika 

nabídka komponent 

• zesilovače 

• časové moduly 

• data převodníky 

• interface 

• logické obvody 

• řízení napájení 

• senzory 

• přepínače, multiplexery 

• bezdrátová komunikace 

• Procesory 

o ARM – SitaraTM 

o DSP – signální procesory 

o Mikrokontroléry  

• a další… 

technická podpora 

K produktům Texas Instruments nabízíme plnou technickou podporu a 

možnost spolupráce od samotného vývoje vašeho produktu. Spolu 

dokážeme nalézt vhodné řešení právě pro Vaši aplikaci a poskytnout 

Vám potřebné vzorky. Jsme schopni pro Vás nalézt vhodné náhrady od 

TI. 

Texas Instruments 

Společnost Texas Instruments s téměř 80 letou tradicí, která operuje 

v 9 zemích a má 20 výrobních továren. Jedná se o velice kvalitní 

výrobky, které jsou vyráběny těmi nejmodernějšími technologiemi. 

Zabývají se vývojem analogových čipů a procesorů, které tvoří 80 % 

jejich portfolia.  

Texas Instruments 



 

nabídka komponent 

• Mikroprocesory, mikrokontroléry 

• Paměti 

• Senzory 

• Drivery 

• Zesilovače 

 

 

 

nabídka komponent 

• WiFi moduly b/g/n/ac 

• Rozhraní PCIE, M.2, USB, PCI 

• Desky pro stavbu AP + Routery 

• Moduly pro internet věcí 

• Průmyslová řešení 

Sparklan 

Společnost Sparklan je jednou z vedoucích společností ve světě bezdrátových komunikací. Nabízí 

moduly pro průmyslové aplikace, ale i pro acces pointy, routery a clienty.  

 

 

nabídka komponent 

• GPS moduly 

• Navigační systémy: GPS, Gallileo, GLONASS, BDS, QZSS, SBAS 

• Rozhraní UART, SMT, TTL, RS-232 

• Použití pro průmyslové aplikace 

  

Sparklan 

RoyalTek 



 

nabídka komponent 

• Krystaly, oscilátory 

• Automotive produkty 

 

 

 

nabídka komponent  

• Monochromatické displeje (grafické, znakové a TFT) 

• TFT panely, moduly 

• CTP displeje 

• Displejové moduly s řídící deskou 

• Rozhraní TTL, LVDS, VGA, CVBS, kompozitní, … 

 

nabídka komponent 

• Paměti SRAM, Pseudo SRAM, SDRAM, FLASH, MCP 

• TSOP, BGA pouzdra 

 

 

Technická podpora 

• Ke všem výše uvedeným produktům nabízíme technickou podporu 

• Nabízíme možnost poskytnutí testovacích vzorků 

• Nabízíme možnost spolupráce od samotného vývoje pro dosažení nejlepších zákaznických 

řešení  

Jauch 

AV-Display 

Jeju Semiconductor 



 

 

 

• Zabývá se výrobou světelné techniky a potřebných 

řídících prvků 

• Koncertní sály, sportovní haly, kostely, kluby, divadla 

• Osazování DPS 

 

• Výrobce zabezpečovací techniky pro kolejovou 

dopravu 

• Výrobce zabezpečovací techniky pro silniční 

dopravu 

• Kamerové systémy 

• Telekomunikace 

 

• Automatizace elektráren 

• Automatizace technologických procesů 

• Výroba průmyslové a lékařské techniky 

 

 

• Výroba interkomů pro vojenská vozidla 

• Výroba náhlavních souprav 

 

• Automotive 

• Průmyslové elektronika 

• Doprava 

• Telekomunikace  

Reference 



 

 

Polovodiče 

- Diskrétní, analogové/digitální IO, senzory 

 

 
 

 

    

 
 

 

 

    

 
 

 
 

Optoelektronika 

- Znakové, Grafické LCD, TFT displeje/moduly, LED, 7-segment, bargrafy 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Paměti 

- Moduly, karty 

 

 

 

 

 
 

Bezdrátová komunikace 

- GSM/GPRS, GPS, wi-fi, bluetooth 

 

 

 

 

 

Pasivní komponenty 

- Krystaly/oscilátory, filtry, kondenzátory, rezistory 

 

 

 

 

  

Linecard 



 


