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Thinking Electronic – informacje o firmie

Portfolio: szeroka gama elementów obwodów ochronnych, 
w tym ochronę przed przepięciami i przegrzaniem

Produkty: • termistor o ujemnym współczynniku 
temperaturowym (termistor NTC)

• warystory z tlenku cynku (MOV)
• ceramiczne termistory dodatnie (termistor 

PTC),
• polimerowe termistory o dodatnim 

współczynniku temperaturowym (resetowalny
bezpiecznik polimerowy PTC)

• czujniki temperatury 
• rurki wyładowcze

Certyfikaty THINKING uzyskał certyfikaty IATF 16949 i ISO 
9001 i nadal jest zaangażowany w oferowanie 
zgodności produktu w zakresie oceny zgodności z 
aprobatami UL, CSA, VDE, TUV i CQC.



Thinking Electronic – historia firmy

2016 Otwarcie drugiej fabryki Kaohsiung
rozpoczęcie produkcji  diód TVS

2014 otwarcie fabryki Jingdezhen
2010 rozpoczęcie produkcji gazowych elementów wyładowczych
2008 początek produkcji elementów ochronnych ESD
2007 otwarcie fabryki Yichang
2002 rozpoczęcie produkcji termistorów polimerowych PTC
2000 THINKING stał się spółką giełdową
1997 otwarcie fabryki Yilan

rozpoczęcie produkcji warystorów i termistorów ceramicznych PTC
1996 otwarcie fabryk Changzhou & Dongguan
1989 rozpoczęcie produkcji termistorów NTC NTC
1979 powstanie THINKING jako producenta wiązek kablowych



Thinking Electronic - profil produkcji

• TERMISTORY
• termistory NTC
• termistory ceramiczne PTC
• bezpieczniki polimerowe PTC
• czujniki temperatury

• WARYSTORY

• DIODY ESD

• DIODY TVS

• GAZOWE ELEMENTY WYŁADOWCZE (Gas
Discharge Tube) 



Thinking Electronic – przemysł samochodowy

• Termistor Dip NTC – seria TTC3

• Czujnik termistorowy NTC - seria NTS

• Urządzenie SMD
– Termistor SMD NTC : seria TSM-C
– TermistorSMD PTC: seria TPM-C
– warystor SMD : seria TVM-C

Seria produktów dla przemysłu motoryzacyjnego



Thinking Electronic – czujniki temperatury NTC

1. Sprzęt gospodarstwa domowego – urządzenia chłodnicze, urządzenia   
grzewcze, duży i mały sprzęt AGD…)

2.  Elektronika samochodowa  - AEC-Q200

3.  Aparatura medyczna

4.  Sprzęt komputerowy

5.  Urządzenia zasilające

6.  Cyfrowy pomiar temperatury i wilgotności – mierniki, sterowniki…

7.  Inne…

Czujniki temperatury NTC obszary zastosowań



Thinking Electronic - portfolio

Seria Przykładowe zdjęcie Obudowa Uwagi np. wykończenie Maks. zakres 
temperaturowy

NTSA0 Screw-On Type żywica epoksydowa + metalowy konektor
TTC03 as a top of the sensor 

-40 - +125C

NTSF0 Metal Case Type miedź, mosiądz, aluminium, stal nierdzewna -20 - +250/300C

NTSG0 Plastic Case Type ABS, PP, PBT -20 - +105C

NTSE0 Epoxy Coating Type żywica epoksydowa
TTC03 as a top of the sensor AEC-Q200

-40 - +105C

NTSH0 Multiple-Sensor Structure czujnik jest chroniony przez min. 2 rodzaje pokryć np. 
kapturek metalowy wypełniony żywicą epoksydową, 
ponadto przewód wyjściowy zakończony jest złączem

-40 - +105C

NTS

T5
TTC05 as top of sensor

żywica epoksydowa -30 - +125C

T3
TTC03 as top of sensor

żywica epoksydowa
TTC03 as a top of the sensor AEC-Q200

-40 - +125C

TF TTF as top of sensor kapturek foliowy -40 - +100C

TD DHT as top of sensor szkło -40 - +200C

TS TTS as top of sensor żywica epoksydowa -40 - +100C

NTSB0 custom dowolny rodzaj i kształt obudowy,
przewodu, izolacji, wtyku…

wg. specyfikacji
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