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O FIRMIE

Soyter  Components jest jednym z wiodących dystrybutorów ele-
mentów elektronicznych i elektromechanicznych w Polsce. Od po-
czątku działania w 1995 roku firma stawia sobie za cel rzetelność 
oraz partnerstwo we współpracy z klientami i dostawcami. Efektem 
tej strategii jest stałe poszerzanie oferty elementów renomowa-
nych producentów, rosnąca baza zadowolonych klientów oraz 
ekspansja geograficzna. 
Nasza firma obsługuje szerokie spektrum indywidualnych projektów, 
średnich i dużych firm, a także światowych koncernów, które zlo-
kalizowały swoją produkcję w Polsce. Naszą misją jest budowanie 
wizerunku firmy  Soyter jako propagatora najnowszej myśli technicz-
nej, źródła doradztwa technicznego i wsparcia projektowego oraz 
solidnego i rzetelnego dostawcy elementów, produktów i usług. 

OFERTA 

Soyter  Components oferuje szereg zintegrowanych rozwiązań kom-
ponentowych pozwalających klientom na budowanie zaawansowa-
nych urządzeń elektronicznych. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie 
technologii bezprzewodowych, włączając wszystkie najpopularniej-
sze standardy transmisji,  GPRS,  UMTS,  LTE,  BLE,  Wi-Fi,  ISM, a także 
najnowsze technologie  LPWA (NB-IoT,  CAT-M). Dotyczy to zarówno 
pomocy w doborze odpowiedniego medium komunikacyjnego dla 
aplikacji, jak też propozycji dodatkowych akcesoriów i komponen-
tów (anteny, złącza, elementy zasilania, obudowy).

Klienci poszukujący rozwiązań w zakresie systemów wbudowanych 
mogą wybierać w szerokiej ofercie rozwiązań  SoM i SoB, bazujących 
na przemysłowych systemach operacyjnych  Linux,  Android oraz 
 Windows. Dla aplikacji  HMI zaproponujemy odpowiedni wyświetlacz, 
od prostych rozwiązań  COG/COB do ekranów  TFT/OLED o wysokich 
parametrach technicznych, wyposażonych w panele dotykowe.

W ofercie mamy wyroby 9 producentów obudów elektronicznych, 
dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie do-
pasowane praktycznie do każdej aplikacji (obudowy szczelne do 
 IP69K, ręczne, panelowe, pulpitowe, na szynę  DIN, do wyświetlaczy) 
wraz z przygotowaniem obróbki pod konkretne wymagania klienta.
Jesteśmy integratorem nie tylko produktów i rozwiązań, ale także 
szerokiej gamy usług, stanowiących wartość dodaną dla naszej 
działalności dystrybucyjnej. Oferujemy kompletacje elementów, 
montaż płytek  PCB (mamy dostęp do najnowocześniejszych linii 
montażowych  SMD i wykonujemy produkcję dla klientów polskich 

i zagranicznych), a także projektowanie rozwiązań zgodnych z za-
łożonymi wymaganiami technicznymi.
Szczególnie w przypadku branży oświetleniowej nasze wieloletnie 
doświadczenie pozwala nam nie tylko być liderem w dostawach 
komponentów  LED (diody, optyki, moduły, złącza, kontrolery, zasila-
cze, radiatory, czujniki), ale także samemu projektować rozwiązania 
polecane technicznie oraz biznesowo do konkretnej aplikacji i opra-
wy. Klienci mogą wybierać również z kilku dostępnych gotowych 
modułów w standardowych rozmiarach wraz z optyką.
Także z dziedziny elementów elektromechanicznych oferujemy peł-
ną gamę rozwiązań – od złączy elektronicznych przez złącza prze-
mysłowe do aplikacji wysokonapięciowych i wysokoprądowych. 

NASI  DOSTAWCY 

Technika oświetleniowa  LED 
Seoul  Semiconductor (LED-y, drivery 
i rozwiązania bezzasilaczowe, gotowe moduły 
oświetleniowe),  MechaTronix (radiatory dla  LED), 
 Khatod,  Ledlink,  Ledil (optyka i osprzęt dla  LED), 
 Kingbright (optoelektronika)

Podzespoły i moduły komunikacyjne  
oraz interfejsy (GSM,  UMTS,  Bluetooth,   
WiFi,  ISM  MESH,  Ethernet) 
Quectel (moduły  GPRS/UMTS/LTE oraz  GNSS), 
 Espressif (chipy/moduły  BLE/Wi-Fi),  IQRF 
 Tech,  Tibbo,  System  Base (interfejsy sieciowe), 
 Amotech (anteny wewnętrzne),  ACT (rezonato-
ry),  CML  Microcircuits,  FTDI (układy interfejsowe, 
kontrolery  TFT, procesory),  GigaTMS (RFID)

Systemy embedded, pamięci, wyświetlacze
Variscite,  Grinn (komputery  SoM,  SoB),  Quectel, 
 Acces  I/O (DAQ),  Samsung  Semiconductor 
(pamięci),  Apacer,  Santek

Komponenty elektromechaniczne 
Flexa,  Pflitsch,  Ilme,  Anderson  Power  Products, 
 EDAC,  MH  Connectors (złącza),  Euroclamp, 
 Degson,  Bimed,  ATOM,  Bopla,  Teko  Enclosures 
(obudowy i akcesoria),  Bernic,  Raychem  RPG, 
 Kradex,  Panasonic (przekaźniki) 

Podzespoły i układy zasilające 
ABB  Semiconductor (podzespoły dla energo-
elektroniki),  ATE (rezystory),  Glary  Power  Tec, 
 Powergood,  CapXon (kondensatory),  SunKing 
(BusBary, moduły  IGBT)

www.soyter.elektronikab2b.pl
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