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O firmie DB Products Limited

DB Products Limited to profesjonalny producent 
komponentów akustycznych. Od powstania firmy w 1976 
roku badania i rozwój są i zawsze były jednym z kluczy do 
sukcesu. Firma projektuje i produkuje niektóre z wiodących 
komponentów, które są obecnie używane na światowym 
rynku, obecnie ma ponad 4000 różnych modeli, a liczba ta 
wciąż rośnie.



DB Products Limited - historia

2019 Opracowanie alarmu o dynamice 125dB, mikrofonu piezo, głośnika o wysokości 1,5mm oraz przetwornika MEMS o stosunku S/N 70dB

2018 Głośnik dużej mocy z podwójnym magnesem oraz ze stożkiem berylowym

2017 Opracowanie przetworników wodoodpornych MEMS oraz głośników, czujnika kurzu, oraz czujnika kontroli automatycznego napełniania cieczą

2016 Zautomatyzowana linia produkcyjna dla głośników typu minimultimedia

2015 Zautomatyzowana linia produkcyjna dla głośników mylarowych

2014 Opracowanie nowych produktów do zastosowań automatyzacji budynkowej oraz i-health

2013 Wielowarstwowy piezo transducer dla produktów z branży security

2011 Alarm do aplikacji IoT

2010 Słuchawka wibracyjna

2009 Opracowanie mini głośnika dużej mocy z podwójnym magnesem

2008 Opracowanie mikrofonu MEMS dla projektów IoT

2007 Opracowanie mini głośnika na rynek telefonów komórkowych

2006 Opracowanie produktów ultradźwiękowych dla urządzeń medycznych, nawilżaczy oraz dla wędkarstwa

2005 Opracowanie miniaturowego głośnika dużej mocy.

2004 Opracowanie odbiorników w kształcie owalnym I prostokątnym oraz przetwornika magnetycznego 5mm

2001 Opracowanie 2 w 1 ( głośnika i odbiornika ) na potrzeby rynku telefonów komórkowych

2000 Opracowanie najcieńszego przetwornika SMD 2mm z certyfikatem ISO14001

1999 Opracowanie przetwornika I brzęczyka w technologii SMD

1997 Opracowanie mikrofonu pojemnościowego oraz głośnika z certyfikatem ISO9002

1996 Opracowanie głośnika mylarowego, przetwornika magnetycznego oraz brzęczyka na potrzeby komponentów komputerowych

1995 Opracowanie nowej serii przetwornika magnetycznego dla rynku telefonów bezprzewodowych

1990 Opracowanie przetwornika piezo z zewnętrznym sterowaniem dla rynku telefonów przewodowych

1986 Jako pierwsi stworzyliśmy brzęczyk FCC dla telefonu oraz większą liczbę przetworników piezo z zewnętrznym sterowaniem dla rynku zabezpieczeń

1983 Opracowanie brzęczyków magnetycznych oraz piezoelektrycznych

1980 Opracowanie głośnika tubowego typu horn z certyfikatem UL

1976 Założenie firmy 4 sierpnia, 1976 r., produkcja stalowych tub głośnikowych dla sektora bezpieczeństwa



DB Products Limited – fabryki, pracownicy, certfikaty



DB Products Limited - produkty

Produkty z oferty:
1. Magnetic transducer
2. External Drive Piezo Transducer
3. Self Drive Piezo Transducer
4. Magnetic Buzzer
5. Mechanical Buzzer
6. Piezo Buzzer
7. Piezo Disc
8. Microphone
9. Speaker



DB Products Limited – zastosowanie w aplikacjach



Masters Sp. z o.o.

Główna siedziba
Ul. Objazdowa 5B
83-010 Straszyn

Kontakt
+48 500 054 372
zakupy@masters.com.pl
www.masters.com.pl
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