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UKŁADY SCALONE I PÓŁPRZEWODNIKI
mikrokontrolery 8, 16, 32-bitowe
pamięci EEPROM, FLASH, RAM

ht ps:/ www.st.com/

https://www.panjit.com.tw/en

karty SD i micro SD
układy logiczne
przetwornice, stabilizatory napięcia
układy analogowe i analogowo cyfrowe
diody, tranzystory, tyrystory, triaki, mostki
zabezpieczenia ESD

https:/ www.samsung.com/semiconductor/

ht p:/ www.unisonic.com.tw/

https://www.richtek.com/

https:/ www.go dram.com/ https:/ www.al iancememory.com/ ht p:/ www.amictechnology.com/

ht ps:/ www.nanya.com/en/ https:/ www.adata.com/pl/

https://transcend-info.com/ http://www.chiplus.com/

https://www.asb.co.kr/ ht p:/ www.icplus.com.tw/ http:/ www.my-semi.com.tw/ https://www.nve.com/
MY-SEMI INC.

IC PLUS CORP.

NVE CORPORATION

NARZĘDZIA ROZWOJOWE

//www.touchgfx.com/
htps:/w .stcom/endevlopment-ols/tm32cubemx.html https:https://www.
microej.com/

narzędzia skracające okres rozwoju
narzędzia przyspieszające prototypowanie
rozwiązania rekomendowane przez producentów
wsparcie na każdym etapie projektu

KONDENSATORY

https:/ www.chemi-con.co.jp/e/ http://www.faratronic.com/

kondensatory ceramiczne MLCC
kondensatory foliowe
kondensatory elektrolityczne
kondensatory tantalowe

http:/ www.samwha.com/ https:/ www.samsung.com/semiconductor/ ht ps:/ w w.jbcapacitors.com/
Capacitors

INDUKCYJNOŚCI

https://www.core.com.tw/ http:/ www.samwha.com/

indukcyjności mocy
koraliki ferrytowe
transformatory zalewane i toroidalne

https:/ www.chilisin.com/en-global

transformatory impulsowe, PFC, EMC, LAN

http://xfmrs.com/

dławiki osiowe, rdzenie ferrytowe
elementy przeciwzakłóceniowe EMI

KWARCE

https:/ www.ndk.com/en/ ht p:/ www.nsk.com.tw/

rezonatory kwarcowe
oscylatory OCXO, TCXO,VCXO (VCO)
monolityczne ﬁltry kwarcowe
ﬁltry ceramiczne, SAW
syntezery PLL
duplexery, zegary programowalne

OPTOELEKTRONIKA

super jasne białe diody LED od 1W
transoptory, fotodiody i fototranzystory

FORYARD
http://www.
foryard.com/
O P T O E L E C T R O N I C S

https:/ www.stanley.co.jp/e/

matryce i podświetlenia LED

http://isocom.com/

htp:/w w.ystone.com.tw/en/

YE
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L

paski elastyczne LED

http:/ www.cosmo-ic.com/

https://www.ligitek.com/
P

dwukolorowe oraz wielokolorowe diody LED

OR

standardowe diody LED

W STONE C

ht ps:/ www.luckylight.cn/en/
Luckylight

ht p:/ w w.yetda.com/

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
bezpieczniki
resetowalne zapezpieczenia PPTC
termistory „in-rush”
tłumiki przepięć
gazowe elementy wyładowcze (GDT, iskierniki)

CONQUER
conquer.com.tw/
http://www.pttc.com.tw/ http://www.

ht ps:/ w w.thinking.com.tw/

http:/ www.way-on.com/en_index.html

https:/ www.walterfuse.com/
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ZŁĄCZA I ELEMENTY MECHANICZNE

http:/ www.cf-switch.com/ https:/ www.cvilux.com/

złącza typu Terminal Block
przełączniki tact-switch, kołyskowe, AC
złącza D-SUB, IDC, board-to-board

https:/ www.e-tec.com/v5/

gniazda kart SIM i pamięci
gniazda modularne RJ, combo

http://www.degson.com/

http://www.lightcountry.com/

złącza i obudowy modułowe na szynę DIN
złącza do zastosowań radiowych

PRZEKAŹNIKI I SOLENOIDY

http://www.massuse-relay.com/ https:/ www.goodsky.com.tw/en/

przekaźniki ogólnego przeznaczenia
przekaźniki automotive, mocy, sygnałowe

GOOD SKY ELECTRIC CO., LTD.

http:/ www.forward-relays.com/ https://www.relpol.pl/

przekaźniki zatrzaskowe
przekaźniki SSR
kontaktrony
solenoidy

ZASILACZE I PRZETWORNICE
zasilacze i przetwornice na PCB

ht ps:/ w w.phi ong.com/

https://www.mornsun-power.com/

sterowniki LED, IGBT
izolowane moduły przetwornic

http:/ www.pairuigroup.com/

zasilacze impulsowe
adaptery i zasilacze desktop
zasilacze LED, ładowarki
Power-over-Ethernet (PoE)

AKUSTYKA I CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE

ht p:/ www.audiowel .com/ http:/ www.chinasound.com/

buzery SMD, elektromagnetyczne, piezo
mikrofony MEMS, elektretowe
głośniki mylarowe, MLCT (ultra cienkie)

http://www.db.com.hk/dbcomhk/en/
Products Limited

atomizery
podzespoły piezoelektryczne

http:/ www.dbace-buzzer.com.tw/

czujniki ultradźwiękowe otwarte, hermetyczne, zabudowane
syreny alarmowe

ht ps:/ w w.hitpoint.com.tw/

CZUJNIKI I PRZETWORNIKI

http:/ www.smate.com.tw/ ht ps:/ www.samyoung.co.kr/
ht ps:/ w w.thinking.com.tw/ ht ps:/ www.winsen-sensor.com/

czujniki ciśnienia bezwzględnego i wzgędnego
czujniki rόżnicowe, pola magnetycznego
czuniki przepływu MEMS
czujniki wilgotności, temperatury, MAP

https:/ www.metrodynemems.com/

czujniki gazu (katalityczne, pόłprzewodnikowe, elektrochemiczne)

WYŚWIETLACZE
wyświetlacze TFT LCD
wyświetlacze OLED

https://www.powertip.com.tw/

wyświetlacze e-papierowe
wyświetlacze znakowe i graﬁczne TN, STN, FSTN, VA
wyświetlacze PID (Public Information Display) oraz DS (Digital Signage)
panele dotykowe (rezystancyjne, pojemnościowe, IR)
rozwiązania dedykowane

http:/ www.digiwise.asia/ http:/ www.ampire.com.tw/

http://www.RIFDA
rifdalcd.com/ ht ps:/ www.auo.com/en-global

®

Total Visual Appliance

ht p:/ hb.ed-lcd.com/en/ ht ps:/ w w. isechip.com.tw/ ht p:/ w w.go d- isplay.com/
EASTERN DISPLAY
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BATERIE
baterie cylindryczne, guzikowe

https://www.renata.com/

https://www.fansobattery.com/

baterie polimerowe
baterie według dokumentacji klienta
akumulatory kwasowe i żelowe

REZYSTORY, TERMISTORY I WARYSTORY

ht p:/ w w.royalohm.com/

rezystory standardowe i precyzyjne
rezystory mocy
potencjometry
termistory NTC oraz PTC

ht ps:/ w w.thinking.com.tw/

https:/ www.chilisin.com/en-global

http://www.song-huei.com/
S SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD
®

warystory SMD oraz THT

KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE

ht ps:/ www.efcotec.com/

komputery jednopłytowe SBC
komputery wbudowane
komputery panelowe –HMI

https:/ www.dfi.com/

ht p:/ w w.jetwayipc. om/

Tech.On The Move

Gateway IOT

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA

ht ps:/ www.st.com/

modemy GSM / 3G / LTE NB-IoT / Cat M1
odbiorniki GPS / Glonass / Galileo
ISM 169 / 433 / 868 MHz i 2,4 GHz
moduły Lora

https://www.kinsun.com/

moduły Bluetooth
moduły ZigBee

https:/ www.evercomtech.com/

moduły WiFi

C O M M U N I C AT I O N

moduły Sigfox

https://www.hoperf.com/®

ht ps:/ w w.simcom.com/

A company of SIM Tech

https:/ www.unictron.com/

ht ps:/ www.skytraq.com.tw/

ht ps:/ www.usiglobal.com/en

http://www.rayson.com/

empower mobility, without uncertainty

NFC i RFID (tagi, pamięci, karty, czytniki)
anteny i złącza radiowe

PCB I MATERIAŁY LUTOWNICZE
obwody drukowane (wielowarstwowe, aluminiowe, HDI)
pasty

https://www.stannol.de/

https://masters.com.pl/pl/

topniki
druty lutownicze
stopy do lutowania na fali

ENERGIA ODNAWIALNA, OŚWIETLENIE LED
oświetlenie wnętrz (LED): MR16, PAR, świetlówki, panele T-BAR
oświetlenie uliczne (LED): moduły, lampy uliczne, żarówki parkowe
systemy fotowoltaiczne

https://www.ligitek.com/

http:/ www.niteko.com/ https:/ www.panjit.com.tw/en
lighting

panele solarne, inwertery, kontrolery, monitoring, osprzęt
doradztwo

Masters Sp. z o.o.
www.masters.com.pl / masters@masters.com.pl
Centrala: ul. Objazdowa 5b, 83-010 Straszyn
tel. +48 58 691 06 91, fax +48 58 691 06 92
Oddział Katowice: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
tel. +48 32 506 58 88, fax +48 32 203 55 22

Oddział Warszawa: ul. Dzielna 58, bud.8, 01-029 Warszawa, tel. +48 22 506 51 11
Oddział Rzeszów: ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów, tel. +48 500 049 416,
tel. +48 17 506 55 65/66
Oddział Radom: ul. Gazowa 4/210, 26-606 Radom, tel. +48 509 142 762
Oddział Kraków: ul. Podole 60, 30-394 Kraków, tel. +48 12 306 77 78

