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Renesas Electronic Corporation : Fusão das empresas Hitachi, Mitsubishi , NEC e mais recentemente incorporou as empresas
Intersil, IDT e Dialog. Soluções completas em Microcontroladores de 8/16/32 bits e Microprocessadores de alta performance,
Analógicos, Potência, Conectividade, Interfaces e Sensores para os mercados de Consumo, Industrial e Automotivo.

Abatek: Soluções em adesivos, membranas, chaves de silicone SMDs, borrachas condutivas, partes de borracha e vedação.
Todos os produtos são customizados para a sua aplicação.

Asahi Kasei Microdevices (AKM) : Sensores de corrente, sensores hall, sensores magnéticos de 3 eixos, “encoders”
rotacionais, sensores “infrared” para detecção humana (olho eletrônico), bussola eletrônica e DAC, ADC e DSP para
processamento de áudio.

Dracula Technologies : Laminas Photo Voltaicas Orgânicas “impressas” de acordo com as necessidades elétricas e
mecânicas do projeto, capazes de capturar com máxima eficiência luminosidade natural (Sol) e artificial (Lampadas).

Epson : Linha completa de cristais (KHz a MHz) em diversos tamanhos e encapsulamentos, TCXO, VCXO, Filtros SAW,
Osciladores Programáveis, Giroscópios, Sensores Inerciais, Real Time Clocks (RTC) e Controladores de LCD.

Flexxon : Soluções completas em armazenamento de dados (“storage”); memórias NAND, eMMC, SDCard, USB e SSDs com
diversas capacidades e características especiais exigidas em ambiente profissional, incluindo soluções com IA embarcada.
Flezon : + 40 anos de experiência na fabricação de componentes acústicos de alta qualidade, notadamente “Buzzer”,
Transdutores, Microfones, Auto falantes, Piezoelétricos, Receptores e sensores Ultrassônicos.

Lantronix : Um dos líderes mundiais na oferta de produtos e soluções para o emergente mercado de IoT. Dentre as soluções
ofertadas, que compõe hardware, software e serviços, destaca-se a grande variedade de SOMs desenhadas com os
processadores Snapdragon da Qualcomm para as mais diversas aplicações.

SunLED : LEDs convencionais, LEDs RGB, LEDs bicolores, LEDs blinkings, Bar Graphs, Light Bars, Display Numéricos e AlphaNuméricos, Matriz de Ponto em diversas geometrias e intensidades luminosas com montagens SMD e PTH. Display Numéricos,

Viking America : Viking é líder na fabricação de dispositivos e componentes com tecnologias de filme Fino & Espesso (Thin &
Thick Film), Resistores de precisão, Resistores de propósito geral, Sensores de corrente, MLCC e Indutores.

Wakefield-vette : Soluções completas em gerenciamento térmico, dissipadores (prateleira e customizados), cases térmicas,
“heat pipes”, ventiladores, trocadores de calor, unidades de refrigeração, dissipadores de refrigeração líquida, entre outros.

Xidas : Com aplicação de tecnologia MEMS, oferece ao mercado um revolucionário transdutor de vibração e produtos derivados
tais como como: sensores de vibração com IA integrada e sensores de ambiente medindo autonomamente parâmetros como :
pressão, temperatura, ponto de orvalho, humidade, movimento, qualidade do ar e luminosidade.
YB : A Yeebo International Holdings Ltd desenvolve e fabrica soluções de display. Desde displays LCDs, passando por módulos
LCD (COG e COB) até soluções TFTs de 0.96" a 15.6" nas mais avançadas tecnologias, com ou sem solução de touch integrada
(CTP).
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