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Flexibilita a komplexní řešení
Cíle společnosti
•

Reflektování požadavků a potřeb zákazníka.

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

Působíme
na českém
a slovenském
trhu jako
nezávislý
distributor
od roku 1991.

•

Vývoj technického řešení dle požadavků zákazníka pro trvalé uplatnění.

•

Dlouhodobé partnerské vztahy.

•

Důraz na dlouhou životnost a stabilitu navrhovaných řešení.

Podpora a servis projektů
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 servisními techniky.

Dovoz a distribuce elektronických
komponentů
Dovoz a distribuce elektronických komponentů představuje
jednu z hlavních aktivit naší společnosti. Nabízíme široké
portfolio produktů a výrobců. Důraz klademe zejména na
kvalitu a originalitu komponentů. Preferujeme přímé dodávky
od zahraničních výrobců. Microchip, Maxim Integrated, Holtek,
Jauch, SparkLAN, JSC, Linear Technology / Analog Devices,
Silicon Craft, Danalock. Zajišťujeme kompletní podporu
projektů aplikačním inženýrem.

ISO 9001:2015 certifikace
V roce 2004 byla naše společnost certifikována dle normy ISO 9001:2001. Od tohoto roku jsou
u nás všechny pracovní procesy řízeny a kontrolovány touto normou.

Hlavní dodavatelé a partneři
Odolné a průmyslové IT řešení, embedded
systémy

Během existence firmy jsme
vytvořili spolehlivou síť
zahraničních dodavatelů z USA,
Evropy a Dálného východu.
Spolupracujeme s etablovanými
a spolehlivými dodavateli.

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,
jednodeskové počítače, moduly a CompactPCI®.

Nabídka komponentů
Polovodiče

Bezdrátová komunikace

Krystaly

•

Mikroprocesory

•

Wifi moduly

Displeje

•

Paměti

•

RFID

Bezdrátové zámky

•

Integrované obvody

•

Polohové moduly

•

Pasivní součástky
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HLAVNÍ DODAVATELÉ A PARTNEŘI

SparkLAN

JSC

Společnost Sparklan je jednou z vedoucích společností ve světě bezdrátových komunikací.
Nabízí moduly pro průmyslové aplikace, ale i pro acces pointy, routery a clienty. Široká škála portfolia
nabízí řešení pro jakékoliv produkty s bezdrátovou komunikací. Díky kvalitním výrobkům, precizní
výrobě a profesionální zákaznické podpoře je Sparklan jednoznačnou volbou pro Vaše aplikace.
Díky dostupným knihovnám a ovladačům si můžete přesně upravit software pro Vaši aplikaci,
tak aby zařízení správně komunikovalo se zbylým hardwarem. Samozřejmostí je technická podpora
jak ze strany společnosti Akermann Electronic Praha spol s r.o. tak i ze strany samotného výrobce.
Běžné evropské certifikace výrobků jsou samozřejmostí. V případě potřeby certifikace například
pro USA nebo asijské státy se na nás neváhejte obrátit. Vzhledem k rozšiřujícímu se trendu internetu
věcí je samozřejmostí zastoupení modulů pro Vaše produkty, které umožňují připojení k síti LoRa.

• WiFi moduly b/g/n/ac
• Rozhraní PCIE, M.2, USB, PCI
• Desky pro stavbu AP + Routery
• Moduly pro internet věcí
• Průmyslová řešení
• Řešení pro různé rozsahy teplot

Společnost Jeju Semiconductor, známá také jako JSC je naším dlouholetým partnerem v oblasti
dodávek komponent pro aplikace v různých segmentech průmyslu. JSC se postupně podařilo díky
špičkovým technologiím vyvinout důležité produkty, jako jsou mobilní RAM (CellularRam) a LP DDR
SDRAM. Díky tomu se stává platným a spolehlivým dodavatelem pro světové výrobce mobilních
telefonů.

Silicon Craft

Royaltek

Silicon Craft je společnost zabývající se již od roku 2002 vývojem a výrobou RFID čipů. Svou kvalitu má
podloženou dlouhodobým vývojem a také různými certifikáty jako je ISO 9001:2008, REACH certifikát a RoHS
certifikát. Společnost Silicon Craft se zabývá výrobou pouze samotných čipů, bez následné integrace
do produktu, což Vám oproti ostatním výrobcům nabízí výhodu, protože lze komunikační modul integrovat
přímo do Vašeho designu. Vzhledem k dnešní stále se rozrůstající potřebě zpětné sledovatelnosti a označování
výrobků jsou RFID čipy jednoznačnou volbou. Nepotřebujete přímý kontakt k načtení dat. RFID čipy umožňují
zaměření Vašeho výrobku přímo ve výrobě nebo skladu.

Společnost RoyalTek se zaměřuje se na rozvoj globální družicové navigace a bezdrátové
komunikační technologie. Její technologie pomohla vytvořit značku známou po celém
světě (GPS). Mezi hlavní produkty společnosti RoyalTek patří audio navigační systém
(AVN), přenosné navigační zařízení (PND), pokročilý systém asistence při řízení (ADAS),
videorekordér (DVR), elektronické příslušenství pro automobily a palubní desky.

• NFC IC
• LF Tag IC
• HF Tag IC
• HF reader
• HF IC

JAUCH

• Paměti SRAM, Pseudo SRAM,
SDRAM, FLASH, MCP
• TSOP, BGA pouzdra

• GPS moduly
• Navigační systémy: GPS,
Gallileo, GLONASS, BDS, QZSS,
SBAS
• Rozhraní UART, SMT, TTL, RS-232
• Použití pro průmyslové aplikace

Danalock

Společnost Jauch nabízí krystaly a oscilátory pro komplexní aplikace a extrémní
podmínky (od frekvenčních produktů pro standardní aplikace až po vysoce stabilní
a otřesu odolné komponenty).
Novinkou v portfoliu jsou Lithium-Polymerové baterie. Díky obrovskému množství
rozdílných rozměrů a designů lze nalézt ideální řešení pro Vaši aplikaci.
Lithium-polymerová baterie je ideálním řešením pro aplikace, kde je třeba vměstnat
velké množství energie do malého prostoru.

• Krystaly, oscilátory
• Automotive produkty
• Lithium-Polymerové baterie

Vstupte do světa chytrých domácností s produkty značky Danalock. Jedná se o chytré zámky,
které můžete na dálku ovládat přes svůj mobilní telefon, díky čemuž nepotřebujete již nosit
své klíče. Zámek lze dovybavit externí klávesnicí, která umožňuje odemknutí pomocí zadání
kódu, v případě, že byste si zapomněli svůj mobilní telefon.
Obzvláště zajímavý je zámek Danalock pro ty, kteří provozují Airbnb, protože zámky
komunikují s originální aplikací, kde v případě propůjčení bytu můžete návštěvníkovi povolit
přístup, aniž byste museli složitě předávat klíče. Lze také nastavit přesně stanovený interval,
kdy bude možnost otevření dveří aktivní.
Dalším zajímavým komponentem je iBeacon. Jedná se v podstatě o zařízení, které při
definovaném přiblížení k zámku umožní jeho odemknutí. Můžete ho využít například pro své
děti, kde jim iBeacon umístíte do školní tašky a v případě přiblížení k domu se jim odemknou
automaticky dveře. Tedy již žádné ztrácení klíčů.

• Danalock V3 – elektronický
dveřní zámek, ovládaný
smartphonem přes bluetooth,
zigbee, Z-wave. Vyniká snadnou
montáží a aplikovatelností na
všechny druhy dveří
• Evropské cylindrické vložky
s bezpečnostními klíči

AV-Display
Společnost AV-Display byla založena roku 2004. Díky více než dvacetileté historii
má velké zkušenosti s vývojem a výrobou displejů. Můžeme ji zařadit mezi jedničku
na trhu mezi výrobci displejů. AV-Display nabízí profesionální a vysoce kvalitní
moduly pro široké množství aplikací jako je průmyslové řízení, domácí automatizace,
měření, HMI, zdravotnictví a automobilový průmysl.
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•M
 onochromatické displeje
(grafické, znakové a TFT)
• TFT panely, moduly
• CTP displeje
• Displejové moduly s řídící deskou
• Rozhraní TTL, LVDS, VGA, CVBS,
kompozitní, …
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LINECARD
Polovodiče

Diskrétní, analogové/digitální IO, senzory

• V ýroba světelné techniky a potřebných
řídících prvků
• O světlení koncertních sálů, sportovních hal,
kostelů, klubů, divadel
• O sazování DPS

• A utomatizace elektráren
• A utomatizace technologických procesů
• V ýroba průmyslové a lékařské techniky

• V ýrobce zabezpečovací techniky
pro kolejovou a silniční dopravu
• Kamerové systémy
• Telekomunikace

• V ýroba interkomů pro vojenská vozidla
• V ýroba náhlavních souprav

Optoelektronika

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

Paměti

Moduly, karty
• Informační panely pro veřejnou
dopravu
• Řídící jednotky k panelům

• Domácí automatizace
• Průmyslové automatizace
• Energetika (FVE)

Bezdrátová komunikace
GSM/GPRS, GPS, wi-fi, bluetooth, NFC

Pasivní komponenty

Krystaly/oscilátory, filtry, kondenzátory, rezistory

• A utomobilový průmysl
• P růmyslová elektronika
• D oprava
• T elekomunikace
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