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Nr

1

Nazwa

ADVANTECH CO., LTD.

www

www.advantech.com

2

DELTA ELECTRONICS,
INC.

http://www.deltaww.com

3

FSP GROUP

www.fsp-group.com.tw

Produkty
Producent innowacyjnych rozwiązań i urządzeń
automatyki przemysłowej opartej na IPC i systemów
embedded wspierających infrastrukturę Smart City,
w tym inteligentny transport. Firma ma szeroką
ofertę, pozwalającą na kompleksowe projektowanie
systemów z obszaru Internetu Rzeczy (IoT),
Przemysłu 4.0, Smart Factory & Factory 4.0, Green IT
oraz Energy & Environment. Dostawca komputerów
przemysłowych, panelowych i jednopłytkowych,
komputerów dedykowanych dla branż (służby
zdrowia, transportu, energetyki, Digital Signage,
platformy pod serwery firewall), kart i modułów
kontrolno-pomiarowych, dysków elektronicznych
SSD, switchy przemysłowych, media-konwerterów,
serwerów portów szeregowych i różnorodnych
modułów komunikacyjnych.
Delta jest światowym liderem w dziedzinie
rozwiązań do zarządzania zasilaniem i ciepłem. Jako
dostawca energooszczędnych rozwiązań główne
kategorie produktowe Delta obejmują Power
Electronics, Automation i Infrastructure. Podczas
Misji firma będzie promowała swoje stacje do
ładowania pojazdów elektrycznych (DC/AC).
Ładowarki EV firmy Delta oferują wysoką sprawność
energetyczną do 94% i obsługują funkcje
komunikacyjne do integracji systemu. Kompleksowe
rozwiązania ładowania akumulatorów EV spełniają
wymagania, związane z zastosowaniem w różnych
lokalizacjach takich jak parking, miejsce pracy, flota,
budynki mieszkalne itp.
Znany na całym świecie dostawca zasilaczy różnego
typu, m.in. do laptopów, komputerów, POS,
drukarek termicznych, IPC, dekoderów STB,
modemów, kas fiskalnych. Firma jest spółką
giełdową, która produkuje zasilacze pod własną
marką „Forton Source”, ale również dla firm takich
jak Antec, SPI, OCZ, SilverStone i Zalman pod ich
własnymi nazwami handlowymi. Dodatkową ofertę
firmy stanowią systemy zasilania gwarantowanego
(UPS), inwertery solarne oraz adaptery i zasilanie do
sprzętu medycznego oraz oświetlenia LED.
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https://www.liteon.com

LITE-ON
jest
producentem
kluczowych
komponentów elektronicznych i optoelektroniki,
które są wykorzystywane m.in. w komputerach i
serwerach, urządzeniach komunikacyjnych, sprzęcie
monitorującym, czujnikach, oświetleniu LED,
elektronice samochodowej, a także technologiach
chmury obliczeniowej do tworzenia rozwiązań Smart
City. Podczas Misji firma będzie promować
inteligentnego oświetlenia ulicznego LED wraz z
systemem sterowania, inteligentne rozwiązania
nadzoru wideo, Environ. Sensing Solutions,
inteligentne
rozwiązania
namierzające
oraz
rozwiązania sieciowe, WIFI AP.

5

NEXCOM
INTERNATIONAL CO.,
LTD.

www.nexcom.com

Firma skupia swoją działalność na sześciu głównych
polach: IoT Automation Solutions (IAS), Intelligent
Digital Security (IDS), Internet of Things (IoT),
Inteligentna Platforma i Usługi (IPS), Mobile
Computing Solutions (MCS) i rozwiązaniach
komunikacyjnych (NCS). W swojej ofercie posiada
m.in. komputery przemysłowe oraz komputery
pokładowe do zarządzania flotą, mobilnego nadzoru,
zarządzania zadaniami dla transportu publicznego
(autobusy, pociągi, carsharing, taksówki itp.),
pojazdów służb publicznych i firm logistycznych oraz
cyber-fizyczny system CPS IIoT Gateway.
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OMA-LIGHTING CO.,
LTD.

oma-lighting.com
http://goo.gl/yhgmhj

Producent inteligentnego oświetlenia ulicznego LED
wraz z nowoczesnym systemem sterowania.

www.vivotek.com

VIVOTEK to spółka giełdowa, jeden z liderów rynku
sieciowych rozwiązań monitoringu. Firma w swojej
ofercie posiada całościowe rozwiązania monitoringu
wideo IP, począwszy od kamer IP, przez
wideoserwery, rejestratory NVR, VMS/ CMS, usługi
w chmurze, rozwiązania PoE oraz spójne i stabilne
oprogramowanie. Dużą część rozwiązań firmy
stanowią kamery transportowe, dedykowane dla
transportu publicznego.
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7

LITE-ON TECHNOLOGY
CORPORATION

VIVOTEK INC.

Więcej informacji na temat firm tajwańskich przyjeżdżających do Polski w ramach misji gospodarczej dostępne
jest w formie prezentacji: http://goo.gl/ahEdkd. Znajdą tam Państwo nazwy produktów w języku angielskim wraz
ze zdjęciami (English version).

