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Farnell vydal 
katalógy produktov 
z oblasti údržby 
a výroby
Spoločnosť Farnell vydala úplne nové katalógy pre oblasť údržby 
a výroby, ktoré obsahujú produkty od viac ako 300 svetových 
výrobcov. Nový katalóg, ktorý má rozsah 500 strán, prináša 
na jednom mieste viaceré produktové zostavy, ako sú konektory, 
káble, batérie pre testovacie a meracie prístroje, zariadenia 
na spájkovanie či relé.

Vydanie katalógov je odpoveďou Farnellu na požiadavky zákazníkov, 
ktorí čoraz častejšie požadovali dodanie tlačenej aj digitálnej verzie 
katalógu. Jeho posledná verzia obsahuje 17 000 dôsledne roztrie-
dených produktov, čím poskytuje hodnotný manuál pre vývojárov 
a technikov v celej Európe.

Online interaktívna verzia katalógu bude zahŕňať dynamic-
ké  n aceňovanie a už čoskoro bude k dispozícii v celej Európe. 

Po  minuloročnom úspeš-
nom vydaní katalógu 
Farnell pre iPad bude aj 
nový katalóg pre oblasť 
údržby a výroby vydaný 
v kompatibilnej verzii pre 
iPad, iPhone a OS Android, 
čo uľahčí zákazníkom prí-
stup do katalógu z ich mo-
bilných zariadení.

„Náš viackanálový predaj-
ný prístup prináša zákaz-
níkom najširšie portfólio 
tých najlepších produktov 
a služieb cez web s infor-
máciami dostupnými v ich 
lokálnom jazyku,“ povedal 
Neil Harrison, prezident 
Farnell Europe. „Vďaka 
úzkemu vzťahu s našimi 
zákazníkmi sme sa utvrdili 

v tom, že v katalógoch stále vidia hodnotu a chcú ich používať. 
Chceme si byť istí, že poskytujeme zákazníkom všetko, čo im môže 
pomôcť v ich práci, a je jedno, či si pri tom pozerajú tlačený alebo 
elektronický katalóg. Veríme, že predstavenie novej verzie katalógu 
doplní existujúce online služby, ako je webová stránka element14 
a komunita Knode na tejto stránke.“

Farnell prispieva vydávaním svojich katalógov aj k ochrane život-
ného prostredia, pretože používa k životnému prostrediu priateľské 
papiere a tlačové farby.

Vo svojej šou 
na element14 
premenil Ben Heck 
starú infračervenú 
toastovaciu piecku 
na spájkovaciu
Internetový portál element14 – prvá vzájomne spolupracujúca 
komunita a online obchod s elektronikou pre vývojárov 
a elektrotechnických nadšencov – odvysielala ďalšiu z epizód Šou 
Bena Hecka, v ktorej Ben tentoraz premenil starú infračervenú 
toastovaciu piecku na nové technické zariadenie – piecku 
na spájkovanie vlnou. Premena sa udiala v mnohých krokoch, 
v ktorých bolo potrebné rozobrať starú toastovaciu piecku, pripojiť 
termočlánok a namontovať riadenie pomocou polovodičových relé 
(SSR). Špeciálny hosť prezentácie Chris Kraft zase urobil stručnú 
praktickú ukážku prepojenia SSR s vývojovou doskou Arduino 
Max6675, čo umožnilo nakalibrovať teplotu piecky.

„S touto šou si užívam veľa zábavy, a to hneď z niekoľkých dôvo-
dov,“ povedal Ben. „Nielen preto, že som mal možnosť spolupraco-
vať s mojím dobrým priateľom Chrisom, ale aj preto, že spolu sme 
dokázali skonštruovať spájkova-
ciu piecku z týchto „ťažko pou-
žiteľných“ prvkov a pritom využiť 
moderné vývojárske nástroje.“

Výsledným produktom je cenovo 
prístupná spájkovacia piecka, 
ktorá je vybavená LCD disple-
jom a riadiacou skrinku, pričom 
je nielen nápaditá, ale aj sklad-
ná. Umožňuje technikom jedno-
ducho zaspájkovať malé prvky 
na dosku plošných spojov, ktoré 
vo všeobecnosti nemožno zreali-
zovať ručným spájkovaním.

„Benove posledné projekty sú 
kreatívne a plné všelijakých technických fines. Vďaka tomu pre-
menil bežnú toastovaciu piecku na mimoriadne užitočný nástroj,“ 
uviedol Kevin Yapp, vedúci marketingu v spoločnosti Premier 
Farnell. „Je to dôkazom, že keď sa spojí dobrý vývojársky nápad so 
vzájomne prospešnou spoluprácou viacerých subjektov, neexistujú 
v oblasti inovácií obmedzenia.“

Fanúšikovia si môžu jednotlivé epizódy tejto šou pozrieť na 
 element14.com, kde sa majú možnosť zapojiť aj do diskusie a kde 
môžu vyhrať Benovu spájkovaciu piecku a potom hodiny a hodiny 
spájkovať.
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Ben Heck premenil 
starú toastovaciu piecku 
na spájkovaciu vo svojej šou 
vysielanej na element14


