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O FIRMIE 

Firma Quantum swe początki datuje na kwiecień roku 1978. 
Przez wiele lat fi rma była znana jako producent specjalistycz-
nych urządzeń elektronicznych wykonywanych na indywidualne 
zamówienia klientów. Jednakże począwszy od roku 1982, kiedy 
pojawiło się duże zapotrzebowanie rynku na technologie mikro-
komputerowe oraz oprogramowanie do zastosowań przemysło-
wych, poszerzyliśmy naszą ofertę o ten właśnie asortyment, ze 
szczególnym naciskiem na zastosowania wyjątkowo wymagające 
technicznie.
Szereg autoryzowanych umów dystrybucyjnych zawartych z wie-
loletnimi partnerami zagranicznymi, pozwala nam na bezpośredni 
import, integrację i dystrybucję dużej gamy przemysłowego sprzę-
tu komputerowego oraz oprogramowania systemowego i narzę-
dziowego do zastosowań w niezwykle wymagających aplikacjach 
typu „mission critical”. 

OFERTA

Na bazie szeregu autoryzowanych umów dystrybucyjnych, zawar-
tych z wieloletnimi partnerami zagranicznymi, mamy możliwość 
bezpośredniego importu, integracji oraz dystrybucji dużej gamy 
narzędzi inżynierskich, przemysłowego sprzętu komputerowego 
jak również oprogramowania systemowego i narzędziowego do 
zastosowań w niezwykle wymagających aplikacjach typu „mission 
critical”.  Naszym wieloletnim i nowym klientom, zarówno z sektora 
przemysłowego, jak też wojskowego, oferujemy między innymi: 
 komputery przemysłowe: CommExpress, Q7, PC/104, PCI/104-e, 
104/FPGA, CPCI, PCI, PCISA, ISA, 
 narzędzia uruchomieniowe dla projektantów, debuggery sprzętowe,
 szeroki asortyment wyświetlaczy,  
 karty DAQ, karty RS-232/422/485, karty Field Bus, specjalizowany 
sprzęt sieciowy,
 macierze dyskowe RAID,
 bogaty asortyment dysków SSD oraz SATA DOM,
 komponenty systemów bez BIOS-owych typu „embedded”,
 tworzenie pakietów BSP i wsparcie techniczne dla platform Linux, 
QNX, WinXP/CE,
 Ethernet przemysłowy – IEC61850 oraz IEEE1613, poziom 2 i 3/ 
10ns/IP-40 + normy kolejowe,
 specjalizowany osprzęt sieciowy (SYSTRAN),
 zegary GPS – precyzyjnie synchronizowane serwery czasu wg  
NTP/SNTP/IEE-1588-PTP/IRIG-B/Telnet/HTTP/SNMP/FTP,

 PMU – Najbardziej zawansowane „synchrofazory” zgodne 
z IEEE C.37-118,
 multimetry i kalibratory do pomiaru fazy, prądu, napięcia, mocy 
i analizy parametrów,
 szeroki asortyment przełączników Ethernet, ruterów zgodnych 
z Layer-2/3 IEC61850 oraz IEC62349/EN50155-POE/SFP w wyko-
naniach RM-19”/DIN-Rail i innych.

JESTEŚMY PRZEDSTAWICIELEM FIRM

 Lauterbach – to największy światowy producent mikroproceso-
rowych narzędzi uruchomieniowych, emulatorów i debbuggerów. 
Firma została założona w 1979 roku i ma dzisiaj 30 lat doświad-
czeń rynkowych w tworzeniu narzędzi rozwojowych do systemów 
embedded, takich jak produkty ICD: PowerDebug, Power Integrator 
(analizator szybkich układów logicznych), PowerProbe (analizator 
stanów i przebiegów czasowych), PowerTrace (szybki debbuger 
z pamięcią) i inne.
 Portwell – projektant i producent komputerów embedded i sprzę-
tu mikroprocesorowego o długiej dostępności do zastosowań 
w trudnych warunkach środowiskowych.
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 Ka-Ro electronics – dostawca specjalizowanych rozwiązań dla prze-
mysłu, w tym komputerów modułowych COM o niskim poborze mocy.
 I-SFT – dostawca profesjonalnych wyświetlaczy na zamówienie 
charakteryzujących się wysoką jasnością, szerokim zakresem 
temperatur pracy, odpornością na udary i wibracje oraz wysoką 
niezawodnością.
 XJTAG – to wiodący dostawca narzędzi i systemów do skano-
wania JTAG boundary scan IEEE Std. 1149.1 dla konstruktorów 
układów elektronicznych wykorzystywanych przy prototypowaniu, 
testowaniu układów.
 ADL – producent szerokiej gamy zaawansowanych kompute-
rów embedded w standardach PC/104, PC/104-PLUS, PCI/104, 
PCI/104-EXPRESS, 3,5”, EPIC, EBX.
 EUROTECH – producent komputerów, przemysłowych, Panel-PC, 
komputerów mobilnych charakteryzujących się długą dostępnością 
oraz wysoką jakością.

RYNEK I PARTNERZY

Ugruntowana pozycja fi rmy na rynku krajowym i zagranicznym 
owocuje stałą współpracą z kilkudziesięcioma zagranicznymi i pol-
skimi fi rmami komercyjnymi oraz kilkunastoma polskimi placówkami 
uniwersyteckimi i naukowo-badawczymi. Nasi partnerzy krajowi 
specjalizują się w szeroko pojętej informatyce i automatyce prze-
mysłowej oraz technice wojskowej. Bazując na stałej współpracy 
z naszymi partnerami o wieloletnim doświadczeniu rynkowym, re-
alizujemy wspólnie różnorodne i wysoce skomplikowane tematy 
z obszaru wymienionych dziedzin. Na bazie dostarczanych przez 
nas komponentów sprzętowych i oprogramowania, partnerzy reali-
zują kompleksowe rozwiązania, poczynając od ekspertyz, doradz-
twa technicznego, wykonania kompletnych projektów, kończąc na 
fi nalnych wdrożeniach, między innymi rozwiązań w zakresie: 
 projektowania i produkcji sprzętu telekomunikacyjnego, w  tym 
dla telefonii komórkowej,
 projektowania i produkcji zawansowanych sterowników i urządzeń 
dla motoryzacji,
 systemów SCADA do kontroli i sterowania procesami produkcyjnymi,
 w przemyśle spożywczym, maszynowym, hutniczym, chemicznym, 
energetycznym, ciepłowniczym,
 w kopalniach i sieciach dystrybucji gazu ziemnego,
 w oczyszczalniach i sieciach dystrybucji wody,
 w systemach ochrony środowiska i kontroli emisji zanieczyszczeń,
 systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzania,
 przemysłowych sieci w standardach ATM, FDDI, Token-Ring, 
Ethernet, Arcnet, RS-232, RS-422, RS-485,
 produkcji sprzętu do zastosowań wojskowych, 

 produkcji komputerów IPC oraz innych urządzeń automatyki 
przemysłowej,
 produkcji wyrobów do użytku na specjalistycznym rynku przemy-
słowym i szerokim rynku konsumenckim.

WSPARCIE TECHNICZNE I SZKOLENIA

Nasi klienci mają zagwarantowany bezpośredni kontakt z fi rmowym 
serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz stały dostęp do 
efektywnego wsparcia technicznego online świadczonego poprzez 
telefon i Internet. Uzupełnieniem naszej oferty towarowej jest wie-
lopoziomowy program szkoleń, dostosowany do indywidualnych 
potrzeb każdego klienta, użytkownika naszych systemów bądź 
pojedynczych produktów. Bogate informacje techniczno-handlowe 
umieszczone są na naszych stronach internetowych:
 www.quantum.com.pl (strona poświęcona ofercie sprzętowej)
 www.qnx.com.pl (strona poświęcona ofercie oprogramowania)
 www.embedded.com.pl (strona poświęcona ofercie systemów 
wbudowanych)

Zachęcamy Państwa gorąco do stałej i partnerskiej współpracy, 
gwarantując profesjonalną obsługę oraz pełną satysfakcję i szybkie 
efekty ekonomiczne, wynikające zarówno z  jakości zakupionych 
w naszej fi rmie, unikalnych produktów, jak też wysokiego poziomu 
świadczonych usług. 

NASZA MISJA

Od początku swojego istnienia konsekwentnie promujemy wszelkie 
otwarte standardy, stosowane zarówno przez producentów oprogra-
mowania, jak też sprzętu do zastosowań przemysłowych. Stawiając 
na piedestale uznanie oraz satysfakcję naszych klientów, współpra-
cujemy tylko z najlepszymi na światowych rynkach dostawcami. 
Dzięki naszym wysiłkom i pozytywnej ocenie klientów, możemy 
powiedzieć, że jesteśmy wiodącym dostawcą oprogramowania oraz 
wysokiej jakości sprzętu dla projektantów elektroniki i sprzętu prze-
mysłowego do zastosowań w aplikacjach profesjonalnych. Naszym 
celem jest systematyczne uzupełnianie asortymentu dotychczas 
oferowanej linii produktów o  takie, które będą spełniać wysokie 
wymagania klientów, będąc zarazem znakomitym uzupełnieniem 
kompleksowej oferty zawierającej niezawodne oprogramowanie 
systemowe i narzędziowe oraz szeroką, w pełni kompatybilną, gamę 
narzędzi inżynierskich i sprzętu. Każdego dnia dokładamy wszelkich 
starań, aby konsekwentnie realizować nasze cele. 

LUDZIE

Jesteśmy profesjonalną, wysoko kwalifi kowaną i doświadczoną kadrą 
inżynierską. Każdego dnia podejmujemy wyzwania oraz znajdujemy 
rozwiązania wielu bardzo trudnych i specyfi cznych problemów, z któ-
rymi zwracają się do nas nasi klienci. Panująca wśród załogi naszej 
firmy atmosfera 
pracy zespołowej 
mobilizuje nas do 
systematyczne-
go podnoszenia 
własnej wiedzy 
oraz umiejętności. 
Działamy wspól-
nie, dzięki czemu 
jesteśmy dosko-
nałym i rzetelnym 
doradcą naszego 
klienta.
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