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  O FIRMIE

Quasar  Electronics to polska firma technologiczno-produkcyjna 
obecna na rynku od 25 lat, specjalizująca się w projektowaniu 
i produkcji elektronicznych urządzeń i  rozwiązań dla motoryzacji 
i przemysłu. Innowacyjność w kreowaniu w pełni autorskich projek-
tów oraz ich wysoka jakość i funkcjonalność są źródłem sukcesów 
i zaufania klientów na rynku polskim i międzynarodowym.
Aktualną stabilną pozycję firmy określają wieloletnie doświadczenie 
i zdobyta wiedza, kompetentny zespół pracowniczy oraz posiadanie 
własnych linii produkcyjnych. Sukces firmy został osiągnięty dzięki 
konsekwencji w: 
 � realizowaniu własnych projektów dokładnie spełniających ocze-
kiwania odbiorców przy zapewnieniu łatwości montażu i obsługi, 
 � pełnym nadzorem nad całym procesem produkcyjnym (od pro-
jektu do wykonania), 
 � odpowiedzialności za dostarczane produkty i usługi (m.in. praktycz-
nie bezterminowe wsparcie techniczne dla własnych rozwiązań), 
 � elastyczność w stosunku do ewoluujących wymagań rynku i ocze-
kiwań klientów. 

Ćwierć wieku doświadczeń oraz stabilna sytuacja firmy czyni z nas 
solidnego partnera w relacjach biznesowych, i pozwala zapewnić 
swoim klientom wsparcie na każdym etapie współpracy – od mo-
mentu wyboru i optymalnego dostosowania urządzenia po jego 
serwis i wsparcie na etapie wdrożenia i eksploatacji. 

OFERTA 

W ofercie  Quasar  Electronics znajdują się rozwiązania przeznaczone 
dla motoryzacji i monitoringu flot samochodowych:
 �MP i WH – nowa generacja cyfrowych, elektronicznych modułów 
wiązek haka holowniczego, dedykowane (seria  P2P), uniwersalne 
oraz podłączane do magistrali  CAN-Bus, 

 �MCB – konwertery magistrali  CAN-Bus,  J1939,  J1708 (również 
wersje odczytu bez połączeń elektrycznych), 
 � QRT – rejestratory telemetryczne  GPS/GSM/GPRS do monitoringu 
pozycji i bieżących parametrów pojazdów, flot pojazdów, wózków 
widłowych i innych, 
 � EDA – moduły, których zadaniem jest ciągłe monitorowanie prze-
strzegania zasad poprawnej eksploatacji samochodów wspierając 
oszczędną jazdę i utrwalając pozytywne nawyki. EDA z QRT tworzą 
podstawę dla zbudowania efektywnego systemu zarządzania flotą 
pojazdów z funkcjami  ECO-drivingu, 

 � rozwiązania specjalne i  dedykowane jak sterowniki do obsługi 
specjalistycznego wyposażenia pojazdu czy autonomiczny asy-
stent parkowania przyczepy, 
 � specjalistyczne projekty realizowane na zamówienie  Klienta. 

NOWOŚCI

Asystent parkowania przyczepy  TPA jest autonomicznym rozwią-
zaniem (w całości montowanym na przyczepie – bez konieczności 
instalacji niczego w samochodzie) ułatwiającym kierowcy parkowa-
nie do tyłu samochodem z holowaną przyczepą. System działa na 
analogicznej zasadzie jak powszechnie stosowane w samochodach 
czujniki parkowania.  Unikalnym są sposoby informowania kierowcy 
o zbliżaniu się do przeszkody i odbywa się to za pomocą:
 � sygnałów dźwiękowych emitowanych przez moduł sterujący systemu,
 � migania dodatkowych, wielofunkcyjnych lamp obrysowych przyczepy,
 � odbieranych za pomocą radia samochodowego sygnałów 
dźwiękowych.

System sterowników  TADEC ma na celu usprawnienie obsługi 
specjalistycznego wyposażenia lawet samochodowych. Jego mo-
dularność pozwala na skonfigurowanie rozwiązania dokładnie wg 
indywidualnych wymagań. W ogólności system składa się z:
 �modułów sterujących kompresorem (lub kompresorami) lawety,
 �modułu sterowania dodatkowym oświetleniem lawety,
 � konsol sterujących (dedykowanych i zintegrowanych) sterujących 
pracą powyższych.
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