CSI S.A.
csi.automatykab2b.pl
Przemysłowe rozwiązania światowych producentów dostępne w ofercie CSI S.A. znajdą zastosowanie m.in. w branży: transportowej,
lotniczej, logistycznej, farmaceutycznje, militarnej, IoT czy morskiej.
Spośród tysięcy produktów, jakie prezentowane są na stronie csi.pl
i sklep.csi.pl wspólnie z konsultantami firmy można zamówić indywidualnie dobrane rozwiązanie.
CSI S.A. z ponad 27-letnim doświadczeniem na polskim rynku zaufały
już tysiące klientów.

W OFERCIE
KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE
 BoxPC, MiniPC, komputery panelowe, All In One, HMI
 monitory przemysłowe, matryce LCD, tablety, urządzenia PDA
 płyty komputerowe, karty procesorowe
 komputery jednopłytkowe (embedded, SBC)
 komputery modułowe COM (Computer On Module)
 moduły I/O, sterowniki APAX/ADAM, konwertery
 uchwyty montażowe, zasilacze przemysłowe, UPS
 systemy magistralowe, karty graficzne HDBaseT™
 układy wyświetlania, przetwarzania i przechwytywania obrazu
OBUDOWY PRZEMYSŁOWE
 szafy mechaniki 19”, serwerowe, telekomunikacyjne
 cardLok – akcesoria do montażu kart PCB
 kasety mechaniki 19”, klimatyzatory do szaf sterowniczych
 obudowy nabiurkowe, desktop i do zabudowy w szafie rackowej
 systemy komputerowe CompactPCI serial, VME64x, ATCA, mTCA
 kontrola warunków klimatycznych
 moduły wtykane i akcesoria do płytek drukowanych
 listwy zasilające do szaf serwerowych i mechaniki 19”
 obudowy naścienne i wolno stojące
 HMI (Human Machine Interface)

INDUSTRIAL FLASH
 kieszenie na dyski, karty pamięci
 adaptery kart Flash, czytniki kart Flash
 dyski SSD, dyski USB
 Disk On Module, moduły Flash BGA
 pamięci DRAM, pamięci SRAM
 pamięci Linear Flash, CANBus
 usługi nagrywania danych
KOMUNIKACJA PRZEMYSŁOWA
 moduły SFP
 media konwertery
 switche przemysłowe
 sieci bezprzewodowe
 power over Ethernet (PoE)
 dostęp do portów szeregowych przez Ethernet
 karty wieloportowe
 moduły USB
 konwertery portów szeregowych
 karty PCI Express
Zaletą współpracy z CSI jest możliwość skorzystania z szeroko
rozumianego consultingu technicznego, znacznie wykraczającego
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. Serwis zlokalizowany jest w Polsce, co znacznie ułatwia
załatwienie spraw technicznych.

Zapraszamy na: www.csi.pl

CSI S.A., ul. Sosnowiecka 89, 31-345 K
 raków
tel. 12 390 61 80, kontakt@csi.pl, www.csi.pl
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