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Nr Nazwa www Produkty 

1 
ACQUTEK 

CORPORATION 
www.acqushop.com 

Urządzenia IoT, rozwiązywanie problemów IPC, 

komputery jednopłytowe, panel PC, komputery rack 

oraz przemysłowe najbardziej znanych tajwańskich 

firm do zastosowań w automatyce, rozwiązaniach 

wojskowych, kosmicznych, sprzęcie sterującym, 

medycznym, urządzeniach pomiarowych itp. 

Podzespoły i części komputerowe (m.in. systemy 

wbudowane, płyty główne Intel, obudowy 

przemysłowe, tylne ściany obudowy komputerowe, 

zasilacze, kable i przewody). Certyfikacja ICD ISO 

9001/14001. 

2 ADVANTECH CO., LTD. www.advantech.com  

Producent innowacyjnych rozwiązań i urządzeń 

automatyki przemysłowej opartej na IPC i systemów 

embedded wspierających infrastrukturę Smart City. 

Firma ma szeroką ofertę, pozwalającą na 

kompleksowe projektowanie systemów z obszaru 

Internetu Rzeczy (IoT), Smart Factory & Factory 4.0 

oraz Green IT. Dostawca odtwarzaczy Digital 

Signage, IPC, SOM, Edge Computing, przemysłowych 

płyt głównych, komputerów medycznych, dla branży 

retail oraz samochodowych. 

3 
ATEN INTERNATIONAL 

CO., LTD. 
www.aten.com 

Producent nowoczesnych rozwiązań przeznaczonych 

do łączności i zarządzania technologiami dostępu i 

współdzielenia zasobów. ATEN oferuje systemy 

przełączników KVM oraz konsoli LCD do zabudowy 

rack, szeroki wybór extenderów portów AV oraz 

przełączników i rozdzielaczy AV (HDMI, DVI, VGA). 

Niedawno opracowana linia Green Energy oferuje 

rozwiązania oszczędzające energię dla data center z 

wieloma inteligentnymi modułami PDU, zapewniając 

lokalnie i zdalnie kontrolę zarządzania energią w 

czasie rzeczywistym oraz wskaźniki wydajności.  

4 AU OPTRONICS CORP. www.auo.com  

Jeden z wiodących światowych dostawców 

rozwiązań optoelektronicznych. Firma oferuje panele 

TFT-LCD od małych do dużych rozmiarów (1,4 do 85 

cali) m.in. do wyświetlania informacji publicznych 

oraz rozwiązania  Digital Signage. W 2008 firma AUO 

rozszerzyła swoją działalność na rynek zielonej 

energii, aby zapewnić klientom rozwiązania o 

wysokiej efektywności energetycznej. 
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5 

CTC UNION 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

www.ctcu.com  

Firma produkuje i rozwija rozwiązania do 

komunikacji sieciowej, w szczególności koncentrując 

się na technologii światłowodu, technologii Ethernet 

(Industrial Grade Ethernet) i integracji technologii 

dostępu szerokopasmowego.  

6 
EDIMAX TECHNOLOGY 

CO., LTD. 
www.edimax.com 

Producent innowacyjnego systemu AirBox - 

inteligentnego analizatora jakości powietrza z 

czujnikiem cząstek pyłu PM2.5, temperatury i 

wilgotności, AirTracker – tracker do noszenia na 

zewnątrz i wewnątrz oferujący zasięg 5 km i mogący 

wskazać lokalizację najbliższych lub cennych 

przedmiotów (nagroda iF product design 2017). W 

swojej ofercie firma posiada również szeroką gamę 

rozwiązań sieciowych, m.in. systemy domowego Wi-

Fi, routery bezprzewodowe, Cloud Wi-Fi Marketing 

Solutions i Enterprise Wi-Fi dla firm, ekspandery Wi-

Fi, punkty dostępu, Ethernet Switch, rozwiązania 

PoE, IoT, Powerline, IP Camera, przełączniki KVM 

oraz rozwiązania VoIP.  

7 FSP GROUP www.fsp-group.com.tw 

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. 

8 

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 oraz firm logistycznych. 
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9 
OMA-LIGHTING CO., 

LTD. 

oma-lighting.com 

goo.gl/yhgmhj 

Producent inteligentnego oświetlenia ulicznego LED 

wraz z nowoczesnym systemem sterowania. 

10 OVISLINK CORP. http://www.airlive.com/ 

AirLive jest ogólnoświatową marką urządzeń sieciowych 

oraz komunikacji danych. W swojej ofercie posiada 

urządzenia 4G LTE Gateway (dedykowane dla branży 

M2M, samochodowej, do użytku zewnętrznego), 

przemysłowe i komercyjne rozwiązania Switch PoE, 

urządzenia do monitoringu (kamery IP o różnej 

rozdzielczości, sieciowe nagrywanie wideo) oraz Z-Wave 

Home IOT Package do ochrony i zarządzania 

inteligentnym domem (w tym Gateway, czujnik 3-w-1, 

czujnik ruchu i Smart plug). 

11 TATUNG CO. www.tatung.com 

Jeden ze światowych liderów rynku IT i 

telekomunikacyjnego (produkty IoT oraz Smart 

Gateway). Tatung jest wiodącą marką systemów 

oszczędzania energii (Smart Energy Management), 

zielonych rozwiązań (moduły solarne) i IoT na 

Tajwanie. Jednym z wielu osiągnięć firmy jest 

wielokrotnie nagradzany system inteligentnej sieci 

energetycznej (inteligentne liczniki energii 

elektrycznej, smart grid) zbudowany na zlecenie 

władz Pingtung County.  

12 
ZING CHUAN 

TECHNOLOGY CO., LTD. 
www.singchuan.com.tw 

Innowacyjna firma zajmująca się produkcją 

kontraktową metodą wtrysku, w ofercie posiada 

formy wtryskowe oraz jedno i dwukomponentowe 

produkty z tworzyw sztucznych i gumy, m.in. 

obudowy i części plastikowe dla elektroniki 

(komputerów przemysłowych, laptopów, tabletów, 

e-booków, telefonów komórkowych), produktów 

optycznych (soczewki, mikro struktury tworzywa 

sztucznego), medycznych i motoryzacyjnych 

(nawigacje samochodowe). Dostawca firm takich jak 

Apple, Dell, Garmin, MSI, Sony, Asus, Panasonic, 

Quanta. 

  
  
Więcej informacji na temat firm tajwańskich przyjeżdżających do Polski w ramach misji gospodarczej dostępne 
jest w formie katalogu: http://goo.gl/3tc4bw oraz prezentacji: goo.gl/aTay3r. Znajdą tam Państwo nazwy 
produktów w języku angielskim wraz ze zdjęciami (English version). 
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