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www.2j-antennae.com 

Široký sortiment aktivních i pasivních GPS antén 
GSM nebo kombinované GSM/GPS antény v různých provedeních 

 

 
www.atmel.com 

RF a ZigBee moduly pro pásma 868 MHz a 2,4 GHz  
s různým výkonem a anténními výstupy 

 
www.bluegiga.com 

Vestavné Bluetooth moduly s datovými, hlasovými a dalšími profily,  
splňující specifikaci 2.0 s podporou EDR 

Bluetooth Access servery pro příjem a zasílání Bluetooth dat 

 
www.cmlmicro.com 

Integrované obvody pro analogové i digitální telefonní systémy, 
pro bezdrátový přenos dat s podporou VF i pro radiové vysílání hlasu 

 
www.coronis.com 

Přední designér a vývojář bezdrátových OEM platforem pro dálkové monitorování a 
ovládání aplikací a produtků. 

 
www.cuman.co.kr 

Sledovací zařízení (GPS trackery, …) 

 
www.digi.com 

Bezdrátové moduly pro volná pásma, ZigBee moduly ZigBit  
s velkou nabídkou příslušenství, satelitní moduly /Rabbit/ 

 
www.ekahau.com 

Řešení lokalizace a sledování na bázi bezdrátových sítí WiFi (zdravotnictví, 
výroba, logistika, státní správa, zábava, maloobchod, …) 

 
www.elandigitalsystems.com 

USB měřící přístroje (osciloskopy, čítače, funkční a pulsní generátory) 
Sloty a čtečky na CF a PCMCIA karty 

 
www.ercogener.com 

Navrhuje, vyrábí a obchoduje s GSM/GPS komunikačními systémy splňující přání 
zákazníka v odolnosti, životnosti a spolehlivosti (průmyslové modemy a M2M řešení) 

 
www.ferroxcube.com 

Přední inovátor ve ferit-keramické technologii, nabízí širokou škálu feritových jader, 
příslušenství a produkty potlačující elektromagnetické rušení 

 
www.iqdfrequencyproducts.com 

Průmyslové a automobilové krystaly a oscilátory 

 
www.ledtech.com 

Vysoce výkonné LED, displeje, podsvícení, LED lampy, SMD, světelné proužky 

 
www.mentor-components.com 

Mechanické, elektronické a optoelektronické prvky pro nejrůznější oblasti použití  
v průmyslu 

 
www.motorola.com/M2M 

GSM moduly s podporou GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/WiFi,  
programovatelné Javou, pro použití ve vozidlech i stabilních zařízeních 

GSM modemy, terminály a aplikace 

 



 
www.orcam.eu 

GPS moduly na bázi chipsetu SiRF a Mediatek (MTK)s vysokou citlivostí a 
velmi malou spotřebou pro aktivní i pasivní antény 

GPS repeatery pro pokrytí budov a vnitřních prostor GPS signálem 

 
www.pointer.com 

Přední poskytovatel produktů a služeb pro veřejnou bezpečnost, automobilový průmysl a 
pojišťovnictví (řízení vozového parku, zabezpečení vozidel, sledování majetku, lokalizační 

služby, RSA /pomoc na cestách/, SVR /znovunabytí ukradeného vozidla/, AVL 
/automatická lokalizace vozidla/) 

 
www.powerint.com 

Integrované obvody pro spínané zdroje s dalšími funkcemi uvnitř obvodu 
(ochrana proti přepětí a zkratu, teplotní pojistka, …) 

 
www.rabbit.com 

Výkonné procesory a procesory s širokou nabídkou  
vývojových a demonstračních kitů s mnoha periferiemi  

 
www.radiocrafts.com 

Bezdrátové moduly transceiverů na volných frekvencích433/868 MHz a 2,4 GHz 
s transparentním přenosem a velkým dosahem, wireless M-bus 

 
www.gps-repeating.com 

GPS technologie/opakovače (GPS signál uvnitř budov – záchranné služby, policie, letecké 
společnosti, obranná zařízení, společnosti vyrábějící, prodávající a spravující GPS 

terminály) 

 
www.samtec.com 

Široký sortiment konektorů pro DPS, počítačové konektory, 
kabelové propojky i vysokofrekvenční konektory a kabely 

 
www.teltonika.com 

GSM/GPRS datové moduly a terminály pro nenáročné aplikace  
pro přenos dat a zasílání SMS zpráv 

GSM aplikace pro přenos stavů, obrazu nebo hlasu 
GSM/GPS trackery pro sledován osob, zvířat a majetku 

 
www.trlfunk.com 

Data radio moduly (M2M, ZFA, …) 

 
www.wiznet.co.kr 

Drátové TCP/IP chipy, vložené internetové moduly, externí zařízení, drátové a bezdrátové 
servery  

 
www.xmodus.ch 

Telekomunikace, datová komunikace a telematika (dial-up modemy, ISDN a GSM/GPS 
terminály, LAN/Ethernet datové terminály, bezdrátové sítě WLAN/WiFi pro datovou 

komunikaci) 

 
 

 

   

  

  

 

 


