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DC/DC od 1–30 Watt
AC/DC od 5–450 Watt
■ IEC/EN/ES 60601-1 3. vydanie pre 2 × MOPP
■ Riadenie rizika ISO 14971
■ IPC-A-610 trieda 3 Elektronické výrobky pre kritické aplikácie
■ EMC emisie podľa IEC 60601-1-2 vyd. 4
■ Manažment kvality ISO 13485
■ 5-ročná záruka
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EDITORIAL

Zmeny na trhu

Vplyv Covidu-19 na rôzne obchodné odvetvia bol mimo-
riadne tvrdý. Mnoho spoločností nezostalo bez jasnej vízie 
budúcnosti a bez schopnosti predvídať, čo sa z krátkodobé-
ho hľadiska stane. Niet pochýb, že rok 2020 bol mimoriadny 
a  mal zničujúci vplyv na globálnu ekonomiku. Podniky sa 
museli adaptovať na novú realitu počas hospodárskych 
otrasov, takže rast HDP v podstate všetkých ekonomík za-
znamenal náhly pokles a určite bude trvať roky, kým sa vráti 
na pred pandemickú úroveň.

Situacia v  priemysle sa, ale na rozhraní rokov zmenila 
a  vstupom do roku 2021 s  pandémiou na vrchole čelíme 
zmenám v dodávateľskom reťazci elektroniky, čo nám priná-
ša každodenné nové výzvy. Na trhu pozorujeme oveľa vyšší 
dopyt po spotrebnej elektronike, inteligentných telefónoch, 
zvýšený dopyt v globálnom sektore 5G a v oblasti Internetu 
vecí. Zásadné zmeny nastali aj v automobilovom priemysle, 
kde oveľa väčšiu úlohu zohrávajú elektrické a  autonómne 
vozidlá. Práve tieto zmeny a  zmrazenie ekonomiky v  roku 
2020 spôsobujú oveľa vyšší dopyt po elektronických sú-
čiastkach.

Schopnosť plynule dodávať komponenty výrobcom elek-
troniky je v roku 2021 kľúčovou výzvou pre distribúciu, ako 
aj pre celé odvetvie tohto priemyslu. V aktuálnej situácii sa 
správy o alokácii objavujú čoraz častejšie. Pre tých, ktorí ste 
doteraz nemali skúsenosti s alokáciou, ide o stav, keď dopyt 
po produkte prevyšuje dostupnú výrobnú kapacitu.

Výsledkom alokácie sú predĺžené dodacie lehoty, čo sa 
prejavuje problémami s dostupnosťou komponentov, rastúci-
mi cenami, zvýšenými prepravnými poplatkami a nutnosťou 
hľadať súčiastky na voľnom trhu. Preto vám odporúčame 
plánovať objednávky aspoň šesť mesiacov vopred, aby ste 
minimalizovali tieto riziká.

Zdá sa, že po náročnom roku 2020 s  pandémiou sa 
celková situácia z pohľadu zdravia stále nezlepšuje. Všetci 
dúfame, že vakcína bude globálne dostupná a pomôže ná-
vratu k bežnému životu pred pandémiou.

Dodávateľský reťazec elektronických komponentov fun-
guje v  makroskopickom meradle v  citlivom prostredí. Rok 
2021 bude pre OEM výrobcov a poskytovateľov výrobných 

služieb (EMS) mimoriadne náročný. Flexibilný prístup a rýchly 
rozhodovací proces pomôžu minimalizovať riziká spojené 
s alokáciou elektronických súčiastok a prispejú k pozitívne-
mu vývoju do budúcnosti.

My situáciu, samozrejme, sledujeme a  oveľa častejšie 
komunikujeme s našimi partnermi. Problémové komponenty, 
u ktorých je predpoklad predĺženia termínov alebo samot-
ná alokácia, sa snažíme dopĺňať na sklad vo zvýšených 
množstvách. Rovnako vás budeme informovať o  zistených 
informáciách pomocou našej webovej stránky alebo pro-
stredníctvom našich kolegov.

Na záver by som chcel dodať, že hoci situácia nie je 
dobrá, nie je dôvod na paniku. Podobné situácie sa v na-
šom prostredí opakujú často a tak ako aj počas predošlých 
alokácií, našou snahou bude zabezpečiť pre vás plynulé 
dodávky komponentov.

Jozef Jarábek
purchasing manager
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PRODUK TOVÉ NOVINK Y

16 TRACO POWER

Robustné DC/DC meniče pre železničné aplikácie
17 QUECTEL

GNSS L1/L5 prijímač zistí vašu polohu 
aj pri strate signálu

8 Ako sme porovnali diskrétny dizajn 
a modulárne riešenie displeja
Od dizajnérov a  výrobcov sa často vyžaduje, aby navrhli 
displeje do svojich nových zariadení alebo inovovali svoje 
existujúce zariadenia nahradením fyzických tlačidiel grafic-
kými dotykovými displejmi. Táto úloha sa často ľahšie povie, 
ako urobí.
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13 Monitorujeme zařízení komfortně na dálku
Jsou pro vaše produkty podstatné výkyvy teplot, vlhkosti, 
napájení? Jak je sledujete? Jedním z poskytovatelů konco-
vých řešení pro monitoring je i firma HW group.
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