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Jesteśmy kompleksowym dostawcą zaawansowanych systemów 
komputerowych dla przemysłu, dostosowując naszą ofertę do 
stale rosnących potrzeb rynku, na którym działamy niemal 30 lat. 
Produkty z naszej oferty spełniają rygorystyczne wymagania zarów-
no sektora przemysłowego, jak i elektroniki, automatyki, transportu, 
telekomunikacji, security, rynku medycznego i wojskowego. Od lat 
współpracujemy z największymi firmami z branży przemysłowej. Ofe-
rujemy przemysłowe komputery, nośniki danych oraz szafy i obudowy 
przemysłowe. Nie ograniczamy się przy tym tylko do dystrybucji. 
W naszych usługach znajdują się ponadto: serwis gwarancyjny i po-
gwarancyjny, kompletacja dostaw, odzyskiwanie i nagrywanie da-
nych, tworzenie systemów embedded oraz customizacja sprzętu. 
Oferujemy niskie ceny oraz korzystne systemy rabatowe dla nowych 
i dotychczasowych partnerów handlowych. Dodatkowo zapewniamy 
swoim klientom szeroko rozumiany consulting techniczny, znacznie 
wykraczający poza klasyczne wsparcie produktowe. W ramach tej 
usługi klienci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, 
z jakimi spotykają się zarówno w przemyśle, jak i w tworzonych przez 
siebie aplikacjach. Zakres zagadnień, o których można porozmawiać 
z inżynierami  CSI, dostępny jest na stronie internetowej firmy.

Dział komputerów przemysłowych 
W dziedzinie komputerów przemysłowych polecamy rozwiązania 
światowych producentów, takich jak:  Advantech,  Aaeon,  Applex, 
 Protech  Systems,  Diamond  Systems czy  Antaira: 
 �  Komputery kompaktowe i jednopłytkowe (embedded) 
 �  Przemysłowe płyty komputerowe  ATX oraz karty procesorowe  PICMG 
 �  Switche i inne urządzenia komunikacyjne 
 �  Komputery panelowe,  All-In-One, panele operatorskie,  HMI 
 �  Monitory przemysłowe, matryce  LCD, tablety, urządzenia  PDA 
 �  Moduły  SOM/COM 
 �  Moduły  I/O, sterowniki  APAX/ADAM, konwertery 
 �  Zasilacze przemysłowe i UPS 

Dział obudów przemysłowych 
Oferujemy różnorodne obudowy zgodne ze standardem mecha-
niki 19” produkowane przez firmę nVent, w której skład wchodzą 
marki  Schroff,  Hoffman,  Calmark,  Birtcher oraz  Erico. Współpracu-
jemy również z producentem listw zasilających  NETIO. 
Nasza oferta zawiera: 
 �  Szafy mechaniki 19”, telekomunikacyjne, serwerowe, przemysłowe 
 �  Kasety mechaniki 19” do zabudowy płytek drukowanych 
 �  Obudowy nabiurkowe, desktop i do zabudowy w szafie rackowej 
 �  Obudowy przemysłowe naścienne i wolnostojące 
 �  Zaawansowane systemy komputerowe  CompactPCI serial,  VME64x, 
 ATCA, mTCA 
 �  Klimatyzatory outdoor/indoor do szaf przemysłowych 
 �  Moduły wtykane i akcesoria do płytek drukowanych 
 �  Listwy zasilające do szaf serwerowych i mechaniki 19’’ 

Dział przemysłowych pamięci  Flash 
Polecane do wielu dziedzin przemysłu, odporne na trudne środowi-
sko zewnętrzne – dyski elektroniczne i karty Flash produkowane 
przez ATP, Apacer, APRO oraz firmę Cactus. 
Wśród nich możemy wyróżnić: 
 �  Karty  Compact  Flash,  CFast 
 �  Karty  SD i microSD 
 �  Dyski  SSD 2,5’’  SATA/ATA 
 �  Dyski  SSD  SlimSATA, mSATA, mSATA mini 
 �  Dyski  SSD  PCIe/M2 
 �  Disk  On  Module 
 �  Dyski  USB 
 �  Dyski modułowe  BGA 
 �  Pamięci  DRAM 

Sprawdź naszą ofertę dostępną w sklepie 
internetowym pod adresem: www.sklep.csi.pl

CSI, ul. Sosnowiecka 89, 31-345  Kraków
tel. 12 390 61 80, kontakt@csi.pl, www.csi.pl
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