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NOARK Electric 
na Slovensku
Do nového roka vstúpil slovenský elektrotechnický trh s novým 
silným hráčom v podobe spoločnosti NOARK Electric. Spoločnosť 
je súčasťou nadnárodného koncernu s viac ako 25-tisíc 
zamestnancami a zaoberá sa vývojom, výrobou a distribúciou 
elektrotechnických prístrojov a komponentov. Vo svete 
sa sústreďuje na tri významné regióny – Európu, Severnú 
Ameriku a východnú Áziu. Okrem súčasného distribučného 
centra plánuje NOARK Electric vybudovať v strednej Európe nové 
vývojové centrum a vo východnej Európe výrobný závod.

„Na všetky naše výrobky ponúkame päťročnú záruku. Na elek-
trotechnickom trhu je to novinka, ktorú doteraz nikto neponúka. 
Chceme tým deklarovať, že kvalita je jednou z našich priorít. 
Okrem nadštandardnej záruky prinášame tiež úplne novú príležitosť 
a bezkonkurenčnú starostlivosť o našich zákazníkov a obchodných 
partnerov“, hovorí Jaroslav Šuda, CEO spoločnosti NOARK Electric 
Europe, a potvrdzuje tak celosvetovú stratégiu spoločnosti, založenú 
na veľkých investíciách do vlastného vývoja produktov a na práci 
s najnovšími technológiami a výrobnými prostriedkami.

Okrem kvality produktov kladie NOARK Electric dôraz aj 
na  prvotriedny logistický servis. Preto bolo v Prahe vybudované 
moderné distribučné centrum, ktoré zabezpečuje dodávky do celej 
Európy. „Podarilo sa nám naplno rozvinúť svoje aktivity v strednej 
a vo východnej Európe. Naším dlhodobým cieľom je celý európ-
sky trh,“ dodáva Jaroslav Šuda. „Naše slovenské 
 zastúpenie funguje vďaka dobrému kolektívu 
tunajších ľudí od začiatku veľmi dobre. Výrazný 
podiel na tom majú aj naši zákazníci, ktorí na 
Slovensku preukazujú pokročilé odborné znalosti 
a tiež záujem podeliť sa o praktické skúsenosti. 
Tým nám pomáhajú prispôsobiť sa ich potrebám.“

Výrobky značky NOARK sú na Slovensku dostupné 
vďaka harmonickej a flexibilnej spolupráci s naj-
väčším slovenským predajcom elektrotechnického 
materiálu a svietidiel HAGARD:HAL s dvanástimi 
strediskami rozmiestnenými po celej republike.

Do sortimentu NOARK Electric patria istiace 
a spínacie prístroje, rozvodnice a prepojovacie 
systémy určené pre domové elektroinštalácie, 
administratívne budovy, ale napríklad aj pre 
 fotovoltické systémy. „Čo sa týka vývoja a výroby našich produktov, 
riadime sa mottom jednoduchá inštalácia a spoľahlivá prevádzka,“ 
hovorí Radko Svrdlin, Country Sales Manager pre Českú republiku 
a Slovensko. „Samotná technológia však nestačí. Preto kladieme 
dôraz na otvorený a profesionálny prístup našich zamestnancov 
k  obchodným partnerom. Nechceme totiž dodávať iba technolo-
gicky vyspelé produkty. Naším cieľom je riešiť všetko jednoducho, 
prakticky a s minimom administratívy. Našou snahou je prispôsobe-
nie produktov potrebám našich zákazníkov a maximálna ústretovosť 
v oblasti technického poradenstva a logistiky,“ dodáva R. Svrdlin.
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ES/EM 98

Nová generace – všestranné spínače dokonce i do nepříznivého 
prostředí a prostředí s nebezpečím výbuchu: standardní koncové 
spínače pro extrémní úlohy. 

Vlhko, extrémní teploty a prostředí s nebezpečím výbuchu: to jsou 
typické vlastnosti prostředí, v němž mohou pracovat nové konco-
vé spínače ES/EM 98 od firmy steute.

Naše nové koncové spínače s rozměry podle normy ČSN EN 
50041 jsou všestranné. Jejich robustní mechanický kryt je 
 velmi odolný proti mechanickému namáhání. Podle přání 
 zákazníka lze spínače dodat s různými druhy těsnění v třídách 
krytí IP66, IP67 nebo IP69K. Oblast použití těchto nových kon-
cových spínačů dále rozšiřuje enormní rozsah pracovních teplot: 
-40 °C až +100 °C.

Uživatel si může vybrat z široké nabídky ovládacích členů 
a   kontaktů. K dispozici je i nová hermetická varianta se třemi 
kontakty navrženými jako mžikové spínače s funkcí pozitivního 
rozepnutí (NC). V blízké budoucnosti budou na trh uvedeny také 
varianty určené do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par 
(zóny 1, 2, 21 a 22 podle ATEX) vybavené odpovídající certi-
fikáty. Dalším, zvláště inovačním doplněním sortimentu budou 
vyvíjené spínače RF 98 s bezdrátovým výstupem, napájené me-
todou „energy harvesting“ – tedy bez kabelů i bez baterií.

www.steute.com

Potrebujete hardvér alebo softvér na zákazku? 
ANDIS je vaše riešenie...

Spoločnosť ANDIS, spol. s r. o., pôsobí na trhu už od roku 1993 
v oblasti vývoja hardvéru a softvéru na zákazku. Najväčšou 
 výhodou firmy je, že spája vývoj hardvéru aj softvéru pod jednou 
strechou, a teda dokáže realizovať aj projekty, ktorých integrál-
nou súčasťou je hardvér a softvér súčasne.

V oblasti vývoja a malosériovej výroby hardvéru, resp. špeci-
álnych prístrojov a zariadení na objednávku, je firma schopná 
zabezpečiť komplexné služby. Svoj duševný potenciál využíva aj 
na poskytovanie konzultačných a expertných služieb v oblasti 
elektrotechniky.

Príklady realizácií hardvéru na zákazku:
• testovacie zariadenie pre spoločnosť Siemens,
• elektronický teplomer/tlakomer na hĺbkové vrty pre spoloč-

nosť Nafta Gbely,
• lokomotívny terminál pre firmu Schrack Technik.

Druhou základnou oblasťou pôsobenia firmy je vývoj softvéru 
rôzneho druhu. Spadá sem napríklad vývoj databázových apli-
kácií, aplikácií typu klient – server a rôznych aplikácií pre in-
ternet a intranet typu človek – stroj a stroj – stroj. Sem často 
spadajú aj úlohy z oblasti telemetrie, diaľkového zberu údajov 
a povelovania.

Príklady realizácií softvéru na zákazku:
• M.E.D. – programový systém na diaľkový zber a spracovanie 

energetických meraní,
• dispečerský softvér na sledovanie mestskej hromadnej 

 dopravy pre spoločnosť Dopravný podnik Bratislava,
• E.ON Terminal – systém na vykonávanie odpočtov spotreby 

elektrickej energie v teréne pre spoločnosť E.ON IT Slovakia.

Spomenuté projekty sú len zlomkom a ukážkou toho, čo doká-
žeme vytvoriť. Preto ak aj vás trápi nejaký problém alebo projekt 
technického charakteru bez ohľadu na to, či zahŕňa len har-
dvér, len softvér alebo oboje súčasne, neváhajte nás kontaktovať 
na adrese obchod@andis.sk. Pretože ANDIS je vaše riešenie...

www.andis.sk


