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Producent Wybrany asortyment Szczegóły

Antonics-ICP Anteny Zgodność z�EN50155, pasmo multiband od 140 do 6000  MHz, 
 GSM,  Wi-Fi,  GPS,  LTE/UMTS,  GSM-R

NetModule Routery eMark,  EN50155,  LTE/UMTS +  WLAN,  GPS,  Voice,  
Mobile  IP,  VPN

Kyland/Lantech Switche EN50155  L2/L3,  PoE
Hikvision
/Brickcom Kamery  IP Zgodność z�EN50155, przetworniki  Sony  Exmor  CMOS 1/2,8”, 

migawka od 1/10000 do 1/5 s
Sintrones/Vecow

/iBase Komputery  Box  PC Intel  Core i7/i5/i3 trzeciej generacji (od –25 do 70°C), 4-portowe złącze 
 IEEE 802.3at  PoE+, 2  SATA  III (6  Gb/s), 2,5”  HDD /  SSD, mSATA

DFI/Perfectron Komputery 
jednopłytkowe

Intel  Atom  D2550/N2800/N2600,  Intel i3/i5/i7, 3  Mini  PCIe,  DVI-I�lb 
 VGA, złącze micro  HDMI

STI/MicroDisplay Matryce/monitory Matryce cięte do 60 cali, podwyższona jasność
Arbor/Sintrones Panele dotykowe 7, 8, 10, 14, 15, 17  cali
Nippon  Primex 

 Inc. Drukarki termiczne Mechanizmy do drukarek termicznych

Pamięci  SSD mSata (SLC/MLC) 8/16/32/64/128/256  GB,  DOM,  CF, 1  TB 2,5’’ 
 SSD rozszerzone temperatury pracy

LUMINEQ Wyświetlacze

Zasilacze

Lampy DrukarkiWyświetlacze Pamięci SSD

Złącza

O�FIRMIE 

Firma LedaTel specjalizuje się w�sprzedaży podzespołów oraz ele-
mentów elektrotechnicznych i�elektronicznych. Istniejemy na rynku 
od 2007 roku i�współpracujemy z�producentami krajowymi oraz 
zagranicznymi w�celu stworzenia kompletnej, atrakcyjnej oferty dla 
naszych odbiorców, nieustannie poszerzając ją o�nowych dostaw-
ców i�nowe produkty. 
Nasze atuty:
 � wieloletnie doświadczenie i�znajomość międzynarodowego rynku 
producentów elektroniki przemysłowej,
 � unikalne, szerokie spektrum kontaktów pozwala realizować 
najbardziej ambitne i�skomplikowane projekty,
 � elastyczny model komplementacji rozwiązań, podzespołów od 
wielu polskich i� międzynarodowych producentów to kolejna 
przewaga i�wyróżnik na tle konkurencji,
 � niskie ceny i�szybki czas realizacji są integralną częścią naszej pracy.

Oferujemy także pomoc techniczną w�konfi guracji zakupionych 
urządzeń. Służymy analizą techniczną projektu w�celu doboru 
odpowiedniego urządzenia lub rozwiązania. Duże doświadczenie, 
elastyczność oraz znajomość rynku elektronicznego pozwalają 

nam dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb każdego 
klienta. Serdecznie zapraszamy do  współpracy.

OFERTA

Oferujemy specjalizowane urządzenia z� zakresu automatyki 
przemysłowej dla transportu, pojazdów szynowych, automatyki 
budynkowej, zastosowań digital signage, w�tym: switche ether-
netowe, komputery przemysłowe, routery, drukarki termiczne, 
monitory, kamery, anteny, panele dotykowe, przemysłowe pa-
mięci SSD. 
Ponadto w�naszej ofercie znajdują się m.in.: kable i�przewody, 
złącza (Lumberg), oświetlenie przeszkodowe, elementy pasywne, 
półprzewodniki, elementy elektromechaniczne.

 WYBRANE ROZWIĄZANIA 

W�tabeli poniżej przedstawiamy wybrane rozwiązania dla trans-
portu kolejowego, drogowego oraz przemysłu. Wchodzić mogą 
one w�skład m.in. systemów diagnostyki online, informacji pasa-
żerskiej, zliczania pasażerów, elektronicznego systemu płatności, 
monitoringu wizyjnego, hotspotów  Wi-Fi, itd.
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