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O FIRMIE

Micros to firma z  trzydziestoletnim doświadczeniem w branży 
dystrybucji i sprzedaży podzespołów elektronicznych. W naszej 
ofercie znajdują się komponenty najwyższej jakości, pochodzące 
od wiodących producentów i dostawców, z którymi współpracu-
jemy od wielu lat. Klienci doceniają Micros za szybkie terminy 
realizacji zamówień, kompletację dostaw oraz atrakcyjne ceny 
oferowanego asortymentu. 
Specjaliści firmy Micros od lat z powodzeniem integrują dystry-
bucję części elektronicznych wprost z magazynu z  rozwiąza-
niami dostaw bezpośrednich. Unikalne, bogate doświadczenie 
i  aktywna obecność na rynku przyniosły nam reputację firmy 
dynamicznej, zorientowanej na klienta, zawsze gotowej zmierzyć 
się z najwyższymi standardami jakości. Zintegrowane działania 
firmy Micros w zakresie dystrybucji i handlu umożliwiają naszym 
klientom skoncentrowanie się na produkcji, podczas gdy resztą 
zajmą się nasi specjaliści handlowi.

OFEROWANE PRODUKTY

Podzespoły półprzewodnikowe:
 � Diody: prostownicze, uniwersalne, Zenera, Schottky’ego, zabez-
pieczające, mostki  prostownicze.
 � Tranzystory: m.cz., w.cz., bipolarne, polowe.
 � Elementy mocy: tranzystory mocy, diody prostownicze, tyrystory, 
triaki.
 � Układy scalone: analogowe i mieszane, cyfrowe logiczne, mikro-
kontrolery.
 � Osprzęt podzespołów półprzewodnikowych: radiatory, elementy 
montażowe, płytki PCB.

Podzespoły optoelektroniczne:
 � Fotoelementy: LED, fotodiody, fototranzystory.
 �Wyświetlacze: LCD, LED, matryce punktowe, wyświetlacze COG, TFT.
 � Pozostałe elementy: transoptory, lasery, nadajniki podczerwieni, 
odbiorniki podczerwieni, emitery wysokiej mocy 1–30 W, sterowniki 
matryc LED, żarówki LED.

Podzespoły pasywne:
 � Rezystory: standardowe, mocy, potencjometry, termisto-
ry, warystory, drabinki, rezystory bezpiecznikowe, rezystory  
precyzyjne.
 � Kondensatory: elektrolityczne, ceramiczne, monolityczne, prze-
ciwzakłóceniowe, tantalowe, tworzywowe, filtrujące, trymery 
ceramiczne.
 � Elementy indukcyjne: cewki i dławiki, transformatory.
 � Elementy piezoelektroniczne: buzzery, mikrofony pojemnościowe, 
głośniki samochodowe, syreny.
 � Kwarce i  filtry: generatory kwarcowe, rezonatory ceramiczne, 
rezonatory kwarcowe, podkładki pod kwarce.

Elementy automatyki:
 � Czujniki: optoelektroniczne, pola magnetycznego, wilgotności, 
gazu, inne.

Podzespoły elektromechaniczne:
 � Przekaźniki: przemysłowe, samochodowe, sygnałowe, miniatu-
rowe, militarne, półprzewodnikowe.
 � Bezpieczniki: jednorazowe, termiczne, bezpieczniki polimerowe, 
bezpieczniki kubkowe (microfuse), termostaty bimetaliczne.

 � Złącza: sygnałowe, w.cz., przemysłowe, audio-wideo, do prze-
syłu danych, ZIF, FFC/FPC, telekomunikacyjne, waflowe, listwy 
stykowe, DIN41612, podstawki.
 � Przełączniki i przyciski: dźwigniowe, klawiszowe, hebelkowe, 
krańcowe, przyciski, tact switche.
 � Listwy zaciskowe: standardowe, zatrzaskowe, połączeniowe, na 
szynę DIN, kostki elektryczne.
 � Podzespoły energoelektroniczne: tyrystory, przekładniki prą-
dowe, transformatory.

Różne akcesoria elektroniczne:
 � Źródła zasilania: baterie i akumulatory, zasilacze.
 � Przewody i kable: koncentryczne, wstążkowe, sieciowe, świat-
łowodowe.
 � Pozostałe produkty: obudowy, elementy mocujące, produkty 
chemiczne dla elektroników, wentylatory 12 V, 24 V, 220 V, osłony 
wentylatorowe, dmuchawy wentylatorowe, wentylatory kieszeni 
5,25”, wentylatory dysków 3,5”, rury termokurczliwe, narzędzia 
i przyrządy pomiarowe, ogniwa Peltiera, automatyka budynkowa.

OBSŁUGA KLIENTA

 � Pomoc techniczna: doradztwo techniczne, konsultacje (udostęp-
niamy materiały i literaturę techniczną producenta).
 � Oferujemy rabaty: przy dużych zamówieniach, dla stałych  
klientów.
 �Materiały informacyjne: dysponujemy własnymi katalogami.
 � Inne formy współpracy z klientem: przyśpieszony czas dostawy, 
możliwość reklamacji, kompletacja dostaw.
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