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MASTERS jest firmą elektroniczną, wyspecjalizowaną się w usługach dotyczących: projektowania urządzeń
elektronicznych, logistyki komponentów elektronicznych, doradztwie technicznym i usługach produkcji.

Centrum Logistyczne.
Współpracujemy w zakresie zaopatrzenia bezpośrednio z międzynarodowymi producentami
komponentów elektronicznych. Gwarantuje to pewne, stabilne i terminowe dostawy elementów. To
również dostęp do olbrzymiego technologicznego know-how, umożliwiającego ciągły rozwój produktów
wytwarzanych przez naszych klientów. Dysponujemy własną powierzchnią magazynową i produkcyjną.

Centrum kompetencyjne.
Nasi Klienci otrzymują wsparcie projektowe w ramach całego procesu projektowania i rozwoju urządzeń
elektronicznych. Dzięki porozumieniom z producentami komponentów, silną stroną Masters jest techniczny
know-how, udzielany naszym klientom. Inżynierowie Masters realizują pełny proces projektowy: od
koncepcji poprzez projekty techniczne, prototypy, testowanie, produkcję próbną oraz wytwarzanie
ostatecznej postaci produktu elektronicznego.

Koordynacja produkcji elektronicznej.
Jednym z obszarów naszej działalności są usługi koordynacji produkcji i montażu elektronicznego na zlecenie
(C.E.M). Naszym atutem jest specjalistyczne doradztwo techniczne w zakresie stosowanych rozwiązań.
Zadania te realizowane są poprzez własnych inżynierów aplikacyjnych oraz kadrę techniczną producentów
komponentów. Kierujemy zleceniami montażu przewlekanego, montażu SMD, montażu ręcznego i na fali.
Wykonujemy partie rozwojowe i testowe, prototypy, zamówienia jednostkowe jak również duże zlecenia
montażowe. Obsługujemy cały rynek montażu modułów elektronicznych, wykorzystując elementy
importowane lub powierzone. Linie produkcyjne i elementy są w pełni zgodnie z dyrektywą RoHS.

Stabilne dostawy komponentów.
Współpracujemy bezpośrednio z producentami, należącymi do światowej czołówki firm elektronicznych.
Gwarantujemy pewne, stabilne i terminowe dostawy elementów. Również nasza kooperacja z
międzynarodowymi sieciami brokerskimi oznacza praktyczny dostęp do aktualnych informacji związanych z
obrotem komponentami na globalnym rynku. Należymy do ERAI - organizacji zrzeszającej profesjonalistów brokerów rynku elektronicznego.

Centrum Szkoleniowe.
Prowadzimy własne centrum szkoleniowe dla inżynierów aplikacyjnych i konstruktorów.
Centrala:
Objazdowa 5b; PL 83 - 010 Straszyn k. Gdańska
tel. +58-691-0-691 tel. +58-690-7-175 fax +58-691-0-692 fax +58-690-7-165
Oddział Katowice:
Modelarska 12; PL 40-142 Katowice
tel. +32-258-33-21 tel. +32-258-33-23 fax +32-258-35-77
Oddział Radom (Biuro Techniczne):
Oddział Radom: ul. Czachowskiego 30/202, PL 26-600 Radom
tel. +48-385-75-68 tel. +48-385-75-69 fax +48-385-75-69
WWW.MASTERS.COM.PL masters@masters.com.pl
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1.ELEMENTY i UKŁADY PÓŁPRZEWODNIKOWE
Masters oferuje szeroki
asortyment elementów
półprzewodnikowych
mających zastosowanie w
aplikacjach oświetleniowych
(lighting).
Najbardziej innowacyjne
I reprezentatywne to:
scalone sterowniki wysokonapięciowe,
 układy do korekcji współczynnika mocy,
 tranzystory wysokonapięciowe
 przetwornice wysokonapięciowe SMPS
(AC/DC),
 przetwornice STEP-UP (DC/DC),
 przetwornice STEP-DOWN (DC/DC),
 źródła prądowe liniowe,
 sterowniki wielokanałowe LED,
 tranzystory bipolarne o niskim napięciu
nasycenia Vcesat
tranzystory bipolarne (nisko i
wysokonapięciowe),
tranzystory MOSFET (nisko i
wysokonapięciowe),
moduły przetwornic DC/DC,
mikrokontrolery z rodziny STM8 i STM32,
8- i 32- bitowe


Zestawienie oferty Masters na
półprzewodnikowe elementy dyskretne
Producenci
Grupy produktów

ST

UTC

KEC

PANJIT

EIC

Tranzystory bipolarne
Tranzystory IGBT
Tranzystory MOFSET
TVS
Diody
Mostki prostownicze

DC

Triaki i tyrystory

1.1. STEROWNIKI LED
Masters oferuje szeroki wachlarz jedno i
wielokanałowych sterowników LED.
standardowe – Sterowanie diodami
jednokolorowymi tworzącymi matryce
monochromatyczne
 z funkcją sterowania PWM –
Sterowanie diodami RGB lub diodami R
i G i B tworzącymi matryce kolorowe
 do sterowania Power LED –
Sterowanie diodami mocy (Power LED)
tworzącymi urządzenia oświetleniowe.
 do sterowania Białych LED –
przetwornice i drivery zasilające białe
diody LED

Producenci
Grupy produktów



Pure IC
PWM IC
Multichannel
High Power IC
WLED Driver
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CHIPLUS

SITI

ST

RICHTEK

KEC
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1.2. Wybrane nowości
1.2.1. Przetwornice
wysokonapięciowe
AC/DC z rodziny
VIPER Plus (prod.
STM) do aplikacji
zasilających SMPS.
Producent: STM.
Cechy układu:
zakres pracy do 30W (moc
wyjściowa)
wewnętrzny MOSFET 800V
wewnętrzny generator z „jitter’em”
niski poziom generowanych zakłóceń
tryby pracy
60KHz wersja L
115KHz wersja H
niski pobór mocy w trybie „stand-by”
< 50mW dla 265VAC
ogranicznik prądu z możliwością
regulacji
zabezpieczenie nadnapięciowe z
możliwością regulacji
wbudowany tryb „soft start”
tryb bezpiecznego restartu
zabezpieczenie termiczne
możliwość pracy z napięciem
wejściowym w zakresie od 85VAC-

Home appliances:
washing machines,
dishwashers, dry
ers,ovens, fridges,
coffe machines,
food processor

Replacement
of capacitive
PSU

2,5W

VIPER06
VIPER07
VIPER05

VIPER06

5W

VIPER16
VIPER17
VIPER15

VIPER16

12W

VIPER26
VIPER27
VIPER25

Consumer electronics:
LCD TVs, DVD, players
/recorders and set-top
boxes, home theater

1.2.2. ST1S10 przetwornica
synchroniczna DC/DC, z prądem
wyjściowym 3A, częstotliwość
pracy 900kHz, typ step-down.
Producent: STM
Cechy układu:
napięcie wejściowe od 2.5 do 18V
 tryb pracy: prądowy PWM, stepdown
przetwornica synchroniczna
możliwość synchronizacji
częstotliwości pracy od 400kHz do
1,2 Mhz.
regulacja wyjściowego napięcia od
0.8V
dynamiczne zabezpieczenie
zwarciowe
wbudowany soft start
tolerancja napięcia wyjściowego 2%
prąd stand-by: max 6uA
sprawność 90%
wyjściowy prąd do 3A
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Computers:
desktop PCs,
Printers

Adapters,
chargers

VIPER06
VIPER05
VIPER17
VIPER17
VIPER15

VIPER16
VIPER15
VIPER17

VIPER27
VIPER25

VIPER26
VIPER25
VIPER27

VIPER37
VIPER35

18W

Lighting: LED drivers,
ballast, emergency
lights

VIPER17
VIPER15
VIPER16
VIPER28
VIPER27
VIPER25
VIPER37
VIPER35
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1.2.3. Rodzina sterowników do świetlówek (ballast driver) - nowy układ L6585DE.
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1.2.4. Rodzina nowych sterowników
wielokanałowych STP (8, 16 i 24
kanałowe) do sterowania LED.
Układy umożliwiają stałoprądowe
sterownie diod LED z automatyczną
detekcją uszkodzenia obwodu
sterowanego w szerokim zakresie
prądów wyjściowych. Producent: STM.
Cechy układów:
 napięcie zasilania od 3.0 do 5.5V
 kanały z wyjściami stałoprądowymi
 maksymalna częstotliwość pracy 25MHz
 regulacja wyjściowego prądu
zewnętrznym rezystorem
detekcja zwarcia i rozwarcia obwodu



sterowanego
 format transmisji danych:
szeregowy(wejściowy), równoległy
(wyjściowy)
architektura bazująca na rejestrach



przesuwnych
 sterowanie 3.3V lub 5V
 posiadają tryby oszczędne
 prąd wyjściowy od 3 do 400mA
 obudowy dostosowane do dużej
wartości prądu wyjściowego w tym SMD

1.2.5. Układy sterowania 8- bitowe mikrokontrolery STM8S
z pamięcią Flash
Nowa rodzina mikrokontrolerów STM8S oferuje możliwość zastosowania we
wrażliwych na cenę aplikacjach oświetleniowych łącząc nowoczesną architekturę
z optymalnymi zasobami sprzętowymi.
Rdzeń z rodziny STM8S charakteryzuje się:
 wydajnością do 20MIPS przy taktowaniu 24MHz
 architekturą Harvard
 32 bitowym interfejsem pamięci
 20 trybami adresowania
 16 bitowymi rejestrami wskaźnikowymi
 3 stopniowym przetwarzaniem potokowym

Aplikacje
AGD
Ogrzewanie, wentylacja,A/C
Interfejsy użytkownika
Automatyzacja zakładów
Sterowanie napędami
Czujniki
Oświetlenie
Pielęgnacja
Narzędzia elektryczne
Elektryczne rowery
Wyłączniki elektryczne
Urządzenia zasilane z baterii
Akcesoria do gier i zabawek
Zasilacze i zarządzanie energią
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Mikrokontrolery STM8S charakteryzują się :
dwoma wewnętrznymi oscylatorami z dwoma
niezależnymi układami „watchdog”
 wbudowanym układem CSS Clock Security System do
monitorowania błędów zewnętrznego źródła zegarowego
 dużą odpornością portów na udary prądowe
 niski poziom emisji spełniające wymagania standardu
IEC61967
 wspieraniem dedykowanej biblioteki spełniającej
wymagania dla urządzeń Class B (IEC60335)


1.2.6. Zaawansowane układy sterowania – 32bitowe mikrokontrolery STM32 z pamięcią Flash
(rdzeń Cortex )
Nowa rodzina mikrokontrolerów STM32 oferuje
możliwość zastosowania w zaawansowanych urządzeniach
sterujących łącząc wydajną architekturę z optymalnymi
zasobami sprzętowymi.
Rdzeń z rodziny STM32 charakteryzuje się:
rdzeniem M3 Cortex z wydajnością 1.2DMIPS/MHz
architekturą Harvard
taktowaniem do 72MHz z obsługą DMA
pamięci typu flash od 16kB do 512kB
3 stopniowym przetwarzaniem potokowym
obsługą instrukcji Thumb2

Mikrokontrolery STM32 oferują:
dostępnością układów od 36pinów do
144pinów i od 6KB RAM do 64kB RAM
zasilaniem od 2.0V do 3.6V
pracą w temperaturze do 105˚C
zintegrowaniem peryferii USB, CAN, 12-bit ADC,
zawansowane liczniki/timer'y i innych
wewnętrznymi oscylatorami z dwoma niezależnymi
układami „watchdog”
dużą odpornością portów I/O na udary prądowe
niski poziom emisji spełniające wymagania standardu
IEC61967
wspieraniem dedykowanej biblioteki spełniającej
wymagania dla urządzeń Class B (IEC60335)
zaawansowanym systemem przerwań NVIC
obsługa trybów oszczędzania energii
szeroką
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I1. DIODY LED.
 LED Lamps

przewlekane diody LED
SMD LED diody LED wykonane w technologii do
montażu powierzchniowego
 Power LED diody LED wysokiej mocy
 Pozostałe LED produkty pochodne: wyświetlacze LED,
matryce LED, paski LED, itp.

Korzyści



Dodatkowo:
IR
emitujące promieniowanie podczerwone
wykorzystywane w łączach światłowodowych, a także w
urządzeniach zdalnego sterowania
HBLED, High Brightness LED
diody o wysokiej
jasności świecenia; za takie uważa się, których jasność
przekracza 0.2 cd; znajdują one zastosowanie w miejscach,
gdzie zwykle używa się tradycyjnych źródeł światła w
sygnalizacji ulicznej, w oświetleniu pojazdów, w latarkach
RGB LED
dioda mająca struktury do generowania
trzech podstawowych barw (czerwony, zielony, niebieski),
a co za tym idzie, przez możliwość ich mieszania,
praktycznie dowolnej barwy
RGBA LED rozszerzenie struktury RGB o dodatkową
diodę o kolorze bursztynowym (ang. Amber)
powiększającą osiągalną przestrzeń barw
Warm white LED LED generująca światło bardzo
zbliżone do światła żarówki (temperatura barwy 3500 K,
odpowiednio dobrana jaskrawość)


Cechy charakterystyczne diod
mały pobór prądu
mała wartość napięcia zasilającego
duża sprawność
mała moc strat
małe rozmiary
duża trwałość i odporność mechaniczna
duża wartość luminacji
krótszy czas włączania i wyłączania
brak lub niski poziom szkodliwego UV
długi czas życia źródła światła
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Wysoki efekt estetyczny
Możliwości własnej kompozycji kolorów
Oszczędność energii
Długi czas użytkowania oraz brak nagłego przerwania
promieniowania jak w przypadku konwencjonalnych
źródeł światła
Małe rozmiary
Ochrona środowiska
Tania produkcja masowa
Nowe obszary zastosowań światła (medycyna,
dekoracje itp.)
Łatwość w sterowaniu i obsłudze
Bezpieczeństwo użytkowania

Aplikacja
Źródła światła jako alternatywa konwencjonalnych
źródeł światła.
Aparatura oświetleniowa
Oświetlenie awaryjne
Wyświetlacze LED'owe alfanumeryczne, graficzne
Urządzenia sygnalizacyjne
Podświetlenia efekty architektoniczne
dekoracyjneElektroniczne billboardy wyświetlacze
RGB wielkoformatowe dla potrzeb reklamy

I1. DIODY LED.

Producenci
Grupy produktów

LIGITEK STANLEY HONGLI YETDA

Producenci
Grupy produktów

LED DISPLAY

LED

SMD LED DISPLAY

SUPER BRIGHT LED

LED DOT MATRIX

OVAL TYPE LED

LED LIGHT BAR

SUPER FLUX LED
BI/MULTI-COLOR LED

LIGITEK

CREE*/ STANLEY HONGLI YETDA

/

/-

/

/

/

/

LOW CURRENT LED

Producenci
Grupy produktów

IR LED
COSMO

CREE */ LIGITEK STANLEY HONGLI YETDA

PHOTODIODE/PHOTOTRANSISTOR

SMD LED

/

HOUSING LED
BI/FULL-COLOR SMD LED

/

/

/

/

AXIAL SMD LED
PLCC TYPE

Grupy produktów
1W EMITTER 80/130”
1W STAR 80/130”
3W EMITTER 80/130”
3W STAR 80/130”

Producenci

LIGITEK

/
/
/
/

CREE

COSMO

-/
-/
-/
-/

YETDA

HONGLI

/
/
/
/

/
/
/
/

5W EMITTER 80/130”

-/

-/

5W STAR 80/130”

-/

-/

RGB LED EMITTER
RGB LED STAR
MULTI-STRUCTURE LED
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I1. DIODY LED.

2.1. Wybrane nowości
2.1.1. PowerLED 1W, jasność min. 85lm@350mA, kąt
świecenia =120˚, oznaczenie LGLW-311E1-1 , kolor: biały.
Producent: Ligitek
Zalety
Długi czas pracy (100tys. godzin)
Dostępny kolor biały
Sprawność większa niż lampa halogenowa
Możliwość pracy w trybie ściemnianym
Brak emisji UV
Zabezpieczona ESD
Dostosowana do ręcznego montażu
Prąd w trakcie pracy - 350mA
2.1.2. LEDowe lampy uliczne w oprawie
Producent: Ligitek
Zalety
Nowoczesne wzornictwo
Długi czas pracy
Różne zakresy mocy i napięć
Zasilanie sieciowe lub niskonapięciowe
Wysoka sprawność
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I1I. WYŚWIETLACZE LCD, OLED
Wyświetlacze oferowane przez Masters:
alfanumeryczne

Korzyści
wysoki efekt estetyczny
elastyczność zastosowań
konfigurowanie własnej kompozycji
oszczędność energii
długi czas użytkowania
ochrona środowiska
tania produkcja masowa
łatwość w sterowaniu i obsłudze
bezpieczeństwo użytkowania

segmentowe

znakowe
graficzne

monochromatyczne
kolorowe CSTN
graficzne kolorowe TFT
dedykowane pod potrzeby klienta
graficzne

Cechy charakterystyczne wyświetlaczy
mały

pobór prądu
wartość napięcia zasilającego
duża sprawność
mała moc strat
różnorodne rozmiary
duża trwałość i odporność mechaniczna
krótszy czas włączania i wyłączania
brak lub niski poziom szkodliwego UV
długi czas życia źródła światła
wizualizacja walory wizyjne docelowej aplikacji
mała

Producenci
Grupy produktów

AMPIRE

Aplikacja
interfejs użytkownika
urządzenia sygnalizacyjne, sterujące,
monitorujące, itp.

BONA

DALIAN

MICROTIPS

POWERTIP

/

/

/

/

ALFANUMERIC SEGMENT LCD
CHARACTER LCD COB/COG

/

GRAPHIC LCD
TAB TYPE LCD
COF TYPE LCD
CSTN
TFT
OLED
CUSTOM
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IV. WIELKOFORMATOWE EKRANY LED.
Ekrany zewnętrzne
Ekrany wewnętrzne
Ekrany pełno kolorowe
Ekrany Dwukolorowe
Bandy diodowe

Grupy produktów

EKRANY ZEWNĘTRZNE
EKRANY WEWNĘTRZNE
EKRANY RGB

Cechy charakterystyczne ekranów LED
różnorodne

rastry, rozdzielczości, wielkości ekranów
szeroki kąt widzenia
budowa modułowa – łatwość transportu, serwisu
technicznego
emisja obrazów w pełnej gamie kolorów
wyświetlanie w technologii REAL PIXEL (1R, 1G, 1B) oraz
PIXEL BIS (2R, 1G, 1B)
duża trwałość i odporność mechaniczna
długi czas życia źródła światła
brak lub niski poziom szkodliwego UV
wodoodporność
wizualizacja – walory wizyjne docelowej aplikacji
zastosowanie wewnątrz oraz na zewnątrz budynków

Korzyści
wysoki

efekt estetyczny
zastosowań
konfigurowanie własnej kompozycji
długi czas użytkowania
ochrona środowiska
łatwość w sterowaniu i obsłudze
bezpieczeństwo użytkowania
elastyczność

Aplikacja
reklama
Rozrywka
Urządzenia informacyjne
Wielkoformatowe ekrany w: halach sportowych,
obiektach szkoleniowych, halach produkcyjnych,
salonach, urzędach, hipermarketach, obiektach
targowych, różnego rodzaju wydarzeniach, itp.
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EKRANY DWUKOLOROWE
BANDY DIODOWE

MASTERS

V. MODUŁY FOTOWOLTAICZNE.
Masters oferuje szeroką gamę
modułów fotowoltanicznych firmy
LIGITEK:

Aplikacja
Zasilanie
Zasilanie

Korzyści

oświetlenia.
systemów

alarmowych.
systemów

Zasilanie
Względnie

wysoka sprawność konwersji
Zastosowanie diody zabezpiecza przed redukcją mocy
spowodowaną poprzez niedobór nasłonecznienia
Estetyczne wykończenie poprzez zastosowanie ramy
aluminiowej
Niski koszt
Czyste źródło energii odnawialnej
Niezależność od istniejącej infrastruktury
Wykorzystanie modułów do budowania systemów
wolnostojących
Różnorodność produktów

automatyki przemysłowej,
komunikacyjnej, domowej
Radioodbiorniki, aparatura

pomiarowa i sygnalizacyjna.
aktywnych reklam,

Zasilania

znaków przydrożnych,
neonów, świecących szyldów,
tablic informacyjnych i innych

VI. ZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE, WYSOKOPRĄDOWE
I TERMINAL BLOCK.

Producenci
Grupy produktów

DEGSON

E-TEC

CVILUX

ZŁĄCZA TERMINAL BLOCK
GNIAZDA TERMINAL BLOCK ZE ZŁĄCZAMI

Do tej grupy elementów zaliczają się
wszelkiego rodzaju listwy zaciskowe, zwane
Terminal Block'ami, stosowane na szeroką
skalę w urządzeniach elektronicznych do
przyłączania wiązek kablowych lub do łączeń
pomiędzy poszczególnymi modułami.

GNIAZDA TERMINAL BLOCK Z ZACISKAMI

Cechy charakterystyczne

ŁĄCZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Wysokoprądowe
Na szynę DIN

LISTWY STYKOWE

Do PCB
Śrubowe i sprężynowe

WIĄZKI KABLOWE, PRZEWODY, AKCESORIA

Wytrzymałość elektryczna i mechaniczna
Szybki montaż przewodów

PODSTAWKI I ZŁĄCZA POD UKŁADY SCALONE

ZŁĄCZA DO MONTAŻU NA PŁYTKĘ PCB

Aplikacja

D-SUB

Aparatura

oświetleniowa
elektroniczne
Centrale alarmowe
Automatyka przemysłowa
Zasilacze
Balasty

DIP SWITCH
ZŁĄCZA DO APLIKACJI RADIOWYCH

PRZEWODY I AKCESORIA
ZŁĄCZA I TASIEMKI FFC
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VII. ROZWIĄZANIA BEZPRZEWODOWE
DLA PRODUKTÓW OŚWIETLENIOWYCH.
Technologie bezprzewodowe takie jak
Bluetooth, GSM, ZigBee, itp. stają się coraz
bardziej popularne w branży
Producenci
oświetleniowej, umożliwiając
Grupy produktów
wyeliminowanie połączeń
BLUETOOTH
kablowych służących do
sterowania, dzięki czemu
GSM/GPRS/HSDPA
instalacja staje się znacznie
PASMO ISM
prostsza, a obsługa może być
zdalna bez względu na
ZIGBEE
odległość między urządzeniami.
ZigBee to standard dedykowany dla transmisji danych
telemetrycznych, kontrolnych, itp. umożliwiający
zbudowanie dowolnej konfiguracji sieci typu gwiazda,
drzewo czy mesh. ZigBee charakteryzuje się prostym
protokołem, niskim poborem energii dającym możliwość
ciągłej pracy na jednym zestawie baterii nawet przez klika
lat, a także kompatybilnością produktów od różnych
producentów w najbardziej popularnym paśmie 2,4GHz.

Cechy charakterystyczne rozwiązań ZigBee
oferowanych przez Masters
Zasięgi nawet do kilkuset metrów bez żadnych opłat
licencyjnych
Możliwość stworzenia sieci typu punkt-punkt, gwiazda,
drzewo, mesh
 Proste uruchomienie
 Możliwość sterowania komendami AT
 Wersje z wbudowanymi lub zewnętrznymi antenami
 Mały pobór prądu
 Moduły w wersji do montażu powierzchniowego
 Porty I/O do wykorzystania we własnych aplikacjach
 Szeroka gama produktów


AMIC

RAYSON

HOPE RF

SMART
DESIGN

SIM
TECHNOLOGY

ST

TELEGESIS

Korzyści
 Wyeliminowanie

połączenia kablowego
Dowolna struktura sieci np.: typu mesh co umożliwia przekazywanie
danych poprzez moduły pośredniczące
Małe rozmiary
 Prosta implementacja i uruchomienie
 Własne porty I/O co umożliwia wyeliminowanie mikrokontrolera
sterującego modułem
 Bezpieczeństwo użytkowania


Aplikacja


Sterowniki oświetlenia

 Wymiana danych pomiędzy węzłami oświetlenia awaryjnego
 Wielkoformatowe wyświetlacze LED, alfanumeryczne,

graficzne
billboardy, wyświetlacze RGB, wielkoformatowe dla
potrzeb reklamy

Elektroniczne

MODUŁY ZIGBEE FIRMY TELEGESIS
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VIII. KONDENSATORY.
8.2. Kondensatory foliowe.

8.1. Kondensatory elektrolityczne.
Cechy
charakterystyczne
 Wersje
przewlekane i do
montażu
powierzchniowego
Wersje nisko
profilowe
niski

współczynnik ESR
częstotliwość pracy
długi czas życia i wysoka niezawodność
duże pojemności
wersje kondensatorów o obniżonej palności
dopuszczalny duży prąd tętnień
wersje o specjalnej konstrukcji obudowy
zabezpieczającej przed wybuchem
wysoka

Faratronic jest jednym z liderów wśród
producentów kondensatorów foliowych zajmując
trzecie miejsce na świecie pod względem
sprzedaży tego typu elementów. Wysoka jakość
produktów umożliwia ich stosowanie w branży
oświetleniowej, telekomunikacji, sprzęcie AGD,
automatyce przemysłowej itp.

Cechy charakterystyczne
wersje przewlekane i do montażu
powierzchniowego
temperatura pracy do 125’C
małe wymiary
duża stabilność pojemności w funkcji temperatury, częstotliwości,
napięcia,
niski ESR
atrakcyjna cena
Aplikacja
korekcji współczynnika mocy
elektroniczne balasty
układy zasilające AC i DC
urządzenia wysokonapięciowe

IX. REZYSTORY
ROYALOHM jest firmą z 30 letnim doświadczeniem w produkcji rezystorów. Oferta obejmuje zarówno
elementy do montażu powierzchniowego jak i przewlekane. Szeroka gama produktów umożliwia
zastosowanie rezystorów ROYALOHM w praktycznie każdej aplikacji, również w przypadku zasilaczy,
elektronicznych balastów, itp. Szczególnie polecana w aplikacjach oświetleniowych jest seria rezystorów
wysokonapięciowych:
Cechy charakterystyczne
wersje przewlekane i do montażu

powierzchniowego
szeroki zakres temperatura pracy od -

napięcie pracy nawet do 2000V
duża stabilność rezystancji w funkcji temperatury
wersje o bardzo dużej dokładności
atrakcyjna cena

55’C do 155’C
małe wymiary i waga
duża dokładność

X. WARYSTORY,TERMISTORY, BEZPIECZNIKI.
Cechy charakterystyczne
wersje przewlekane i do montażu powierzchniowego
duża szybkość zadziałania
wysoka stabilność napięcia odcięcia w funkcji temperatury
niska cena
prosta implementacja

Korzyści
zabezpieczenie urządzeń przed stanami nieustalonymi
wydłużenie czasu życia urządzeń
zabezpieczenie akumulatorów przed uszkodzeniami
bezpieczeństwo użytkowania

Aplikacje
zabezpieczenie warystorami
urządzeń przed stanami
nieustalonymi na liniach
zasilających
zabezpieczenie warystorami
elementów przełączających
obciążonych indukcyjnie
wydłużenie czasu życia
przekaźników przy pomocy
warystorów
zabezpieczenie termistorami PPTC akumulatorów przed zwarciem,
niewłaściwym podłączeniem, przegrzaniem:
Wykorzystanie termistorów PTC w elektronicznym balaście
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XI. ELEMENTY INDUKCYJNE
W TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ.
W technice oświetleniowej w urządzeniach stosuje
się transformatory i elementy indukcyjne w
zależności od przeznaczenia.

Posiadają:

Proponujemy:
elementy indukcyjne wysokoprądowe i
przeciwzakłóceniowe (filtry)
transformatory impulsowe (w tym:
przeciwzakłóceniowe, PFC i custom design)
transformatory sieciowe
dławiki i rdzenie

Szczelną obudowę

Oferujemy:
Transformatory impulsowe na bazie
standardowych rdzeni i karkasów stosowane w
zakresie od 0 – 100W. Pracują w zakresie
częstotliwości od dziesiątek KHz do pojedynczych
Mhz.

Zgodność z normami EN 61558 i EN 60950 100% gwarancję
testów produkcyjnych

Certyfikat UL i VDE

Izolowane uzwojenie
wtórne i pierwotne
Obudowę niepalną samogasnącą UL94V-0
Odporny dielektryk: 4200Vrms

Zakres napięć zasilających: 115V lub 230V / wyjście pojedyncze i
podwójne
Żywicę wypełniającą (Klasa B, IEC 85) zalewaną próżniowo

Transformatory sieciowe (niskoprofilowe,
zalewane) AC 230V, 50-60Hz, typ EI30, zakresu mocy
0.6VA – 2.8VA,
Producenci
Grupy produktów

WAHHING

SUMIDA ZETTLER

BOBITRANS EROCORE

ELYTONE

LTE

ELEMENTY INDUKCYJNE WYSOKOPRĄDOWE
ELEMENTY INDUKCYJNE PRZECIWZAKŁÓCENIOWE (FILTRY)
TRANSFORMATORY PFC
TRANSFORMATORY IMPULSOWE (CUSTOM)
TRANSFORMATORY PRZECIWZAKŁÓCENIOWE
TRANSFORMATORY SIECIOWE
DŁAWIKI
RDZENIE

XII. ZASILACZE.
FranMar oferuje ponad tysiąc różnych modeli zasilaczy w obudowie i modułów zasilających typu:
przetwornice DC/DC i AC/DC, liniowe (transformatorowe) zasilacze AC/DC, inwertery DC/AC,
ładowarki baterii, dedykowane zasilacze do branży medycznej i inne. Zakres mocy wyjściowej zawiera się od
0,5 W do 2500 W. Jakość produktów tej firmy potwierdzona jest wieloma certyfikatami takimi jak UL , cUL ,
CSA , TUV , CB , CE itp., dzięki czemu produkty tej firmy współpracują bez żadnych problemów z
urządzeniami zasilanymi. Producent może również wykonać dedykowaną wersję zasilacza pod wymagania
klienta.
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XIII. PRZEKAŹNIKI ELEKTROMECHANICZNE PCB.
W technice oświetleniowej do przełączania zasilania
stosuje się przekaźniki elektromechaniczne.
Zalety
zdolność do przełączania obciążeń AC i DC,
niski koszt
pomijalny spadek napięcia,
duża odporność na przepięcia,
zerowy prąd upływu
galwaniczna izolacja
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AMICCOM

www.zmd.de

MAXIM */

www.maxim-ic.com

ATMEL */

www.atmel.com

SWITRONIC

www.switronic.com.tw

TYCO

www.tycoelectronics.com

JOINT TECH

www.hr-connector.com.tw

KST

www.ksterminals.com.tw

HITPOINT

www.hitpoint.com.tw

HAPP & E-TEC

www.db.com.hk

DB PRODUCTS

www.cvilux.com.tw

CVILUX

www.coxoc.com.tw

COXOC

www.happetec.com.tw

www.getwell.cn

GETWELL

www.degson.com

DEGSON

www.cnchifung.com

CHI FUNG

www.vishay.com

www.analog.com

ADI */

ZMD

www.siti.com.tw

SITI

www.jennfeng.com.tw

JENNFENG

www.walter.com.tw
www.thinking.com.tw

THINKING

www.pttc.com.tw

www.bel-stewart.com

WALTER ELECTRONIC

POLYTRONICS

BEL FUSE

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ZETTLER
www.azettler.com

WAH HING

www.xfmrs.com

XFMRS

www.powerwill.cn

POWERWILL

www.franmar.com.tw

FRANMAR

www.core.com.tw

www.wahhing.com.hk

www.tai-shing.com.tw

TAI-SHING

www.sumida.com

SUMIDA

www.lte.com.tw

LTE

www.elytone.com.tw

ELYTONE

www.cecoils.com

EROCORE

www.comelit.com

www.abco.co.kr

COILS

COMELIT

ABCO

AnaSem

MINAMOTO

OMNERGY
www.omnergy.com.hk

www.kingsfieldhk.com

KINGSFIELD

www.yetda.com

YETDA

ANASEM

www.harbona.com

HARBONA

www.mr-sensor.com

www.gesensing.com
www.sbcds.com.cn

www.kaochia.com.tw

KAO CHIA PLASTICS

GE SENSING
EAGLE POWER

CZUJNIKI I PRZETWORNIKI

STANNOL
www.stannol.de

TOWNTACT
www.towntact.com.hk

ELITE CENTURY
www.century-tech.com

PŁYTKI DRUKOWANE I MATERIAŁY LUTOWNICZE

www.minamoto.com

www.vishay.com

VISHAY */

CREE */

STANLEY
www.stanley-components.com

LIGITEK
www.ligitek.com

www.cree.com

UTC

VISHAY */

HONGLI
www.honglitronic.com

COSMO
www.cosmo-ic.com.tw

SANYO */

www.sawnics.com

SAWNICS

www.nsk.com.tw

NSK

www.sanyo.com

www.temex.com

RALTRON
www.raltron.com

SAMSUNG

www.utc-ic.com

www.si-micro.com

SI-MICRO

www.nxp.com

www.yageo.com

YAGEO/PHYCOMP

www.teapo.com

TEMEX

www.hjc.com.tw

www.samwha.com

TEAPO

HJC

SAMWHA

www.chequers-electronic.com

CHEQUERS

KWARCE

www.samsung.com

www.nve.com

NXP

NVE

ST

www.st.com

www.keccorp.com

www.eicsemi.com

ELAN

EIC

RICHTEK

www.dccomponents.com

KEC

www.emmicroelectronics.com

DC COMPONENTS

www.richtek.com

EM MICROELECTRONICS

www.chiplus.com

www.emc.com.tw

IC PLUS

www.icplus.com.tw

FARATRONIC
www.faratronic.com

KEKO VARICON
www.keko-varicon.si

*/

CINETECH
www.cinetech.com.tw

ALLIANCE

www.capxon.com.tw

CAPXON

KONDENSATORY

www.alsc.com

www.amiccom.com.tw

CHIPLUS

www.cdil.com

CDIL

www.amictechnology.com

AMIC

UKŁADY SCALONE I PÓŁPRZEWODNIKI

BONA FIDE

KINSUN

MAXPOWER

2009 LINECARD

SIM TECHNOLOGY
www.simcommunication.com

U-BLOX

RFID

www.u-blox.com

www.telegesis.com

TELEGESIS

MODULE TECHNOLOGIES
www.modulestek.com

RAYSON

www.kinsun.com

www.rayson.com

www.jcomco.com

JCOM

HOPE RF
www.hoperf.com

AMICCOM

www.ed-lcd.com

DALIAN

www.bonafide.com.hk

www.amiccom.com.tw

M&W

WIRELESS

www.ampire.com.tw

AMPIRE

www.powertip.com.tw

POWERTIP

www.microtips.com.tw

MICROTIPS

www.thinking.com.tw

THINKING

YAGEO/PHYCOMP */
www.yageo.com

SONG HUEI

MASTERS SPÓŁKA Z O.O.
ul. OBJAZDOWA 5b 83-010 STRASZYN K. GDAŃSKA
tel. 058 691 0 691 fax 058 691 0 692
masters@masters.com.pl
www.masters.com.pl

*/ non franchise

ROYAL OHM
www.royalohm.com

www.song-huei.com.tw

www.keko-varicon.si

KEKO VARICON

REZYSTORY, TERMISTORY, WARYSTORY

