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INFORMACJE O FIRMIE 

Już od ponad 25 lat dostarczamy elementy elektroniczne, rozwią-
zania i wiedzę z zakresu ich wykorzystania. Nasza koncepcja sprze-
daży to nieustanna obserwacja rynku i podążająca za nią ewolucja 
oferty. Starannie wybieramy partnerów techniczno-handlowych, 
tak aby nasza oferta dostaw elementów elektronicznych była w jak 
najlepszy sposób dopasowana do potrzeb naszych klientów. Na zle-
cenie klientów realizujemy kompletacje dostaw materiałów elek-
tronicznych do produkcji zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zespół techniczny firmy złożony z inżynierów aplikacyjnych udziela 
klientom konsultacji, prowadzi doradztwo techniczne i szkolenia 
oraz opracowuje nowe produkty na ich zlecenie.

Posiadane certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO9001:2009

OFERTA

 � Biura inżynierskie: projektowanie, doradztwo techniczne, szko-
lenia. Specjalizacja: systemy mikroprocesorowe, 
 � Narzędzia projektowe: programatory, emulatory, kompilatory
 � Podzespoły półprzewodnikowe: 
– podzespoły dyskretne małej mocy (diody, tranzystory)
– elementy mocy (IGBT, MOSFET)
– układy scalone, mikrokontrolery
 � Elementy indukcyjne: rdzenie ferrytowe, proszkowe, nanokry-
staliczne, karkasy i pudełka do transformatorów
 �Moduły OEM: moduły RFID, modemy GSM, moduły GPS
 � Podzespoły elektromechaniczne: złącza sygnałowe, złącza 
silnoprądowe i  obudowy, złącza do sprzętu oświetleniowego, 
terminal bloki,
 � Elementy bierne: potencjometry, bezpieczniki termiczne, mikro-
przełączniki, termistory, warystory, kondensatory elektrolityczne,
 � Sensory: czujniki prądu, przekładniki prądowe, czujniki temperatury.

OBSŁUGA KLIENTA

 � Oferujemy: doradztwo techniczne, szkolenia, konsultacje, kom-
pletację dostaw.
 � Płatności: kredyt, rabaty przy dużych zamówieniach, dla stałych 
klientów.
 � Czas realizacji zamówienia od 1 do 10 dni.

JESTEŚMY PRZEDSTAWICIELEM FIRM

Texas Instruments   
www.ti.com

Ferroxcube   
www.ferroxcube.com

Weisser   
www.weisser.de

ACP   
www.acptechnologies.com

Ilme   
www.ilme.com

Erni   
www.erni.com

Adels Contact   
www.adels-contact.de

allocacoc  
www.allocacoc.com

Uchiya  
www.uchiya.ie

Thinking  
www.thinking.com.tw

VAC (Vacuumschmelze) 
www.vacuumschmelze.com

SERWIS INTERNETOWY

Strona internetowa zawiera:
 � Szczegółową ofertę,
 � Karty katalogowe,
 � Informacje o wydarzeniach związanych z firmą,
 �Mapę dojazdu do firmy,
 �Moż li wość zamówie nia ka talogu e-ma ilem,
 � Lin ki do rep re zen towanych firm,
 � Ak tu al ne pro mo cje,
 �Wa run ki współpra cy z klien tem,
 � In for ma cje o no wych pro duk tach.

Contrans TI Sp. z o.o. 

Contrans TI Sp. z o.o., ul. Polanowicka 66, 51-180 Wrocław 
tel. 71 325 26 21 do 24, faks 71 325 44 39, contrans@contrans.pl, www.contrans.pl

contrans.elektronikab2b.pl
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