
 

  

  

          

 

  

Tisztelt Partnerünk! 

Örömmel értesítem, hogy a nagy érdeklődéssel várt, Microchip 
első nagy átviteli távolságú, ISM sávon működő, LoRa 
technológiás rádiós modulja raktárunkba érkezett.  

Az RN2483 modul kimenő teljesítménye a 14 dBm-et, míg a 
bemenő érzékenysége eléri a -148 dBm-et. Képességeivel akár 
15 km-es hatótávolságot garantál nyílt terepen 434MHz, 868 
MHz-es frekvenciasávokon. Az RN2483 modul és a hozzátartozó 
fejlesztőeszközök már raktárunkból elérhetők.  

További információért kattintson a részletekre. 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

  

A világ legkisebb 
antennával integrált GPS 

modulja click panelon 

 

RN131 modullal szerelt WiFly click 
integrált TCP/IP stackkel 

 

MPM3680 miniatűr 18V/10A 
DC/DC modul 

 

A GPS modul főbb 
jellemzője miniatűr mérete, 
mely mindösszesen 
10x10x3.8 mm a patch 
antennával együtt. Apró 
méretei ellenére kiváló 
érzékenységgel (-163dBm) 
és pontossággal rendelkezik 
(megközelítőleg 1 méter). A 
NanoGPS click modul 
megrendelhető 
webáruházunkból. 

részletek... 

Az RN131 modullal szerelt WiFly 
click lehetővé teszi, hogy WiFi 
csatlakozással lássunk el bármely 
PIC mikrovezérlőt a Microchip széles 
portfóliójából, a 
TCP/IP   stack   integrálása   nélkül, 
miközben   a   megszokott 
fejlesztőrendszereket  használhatjuk, 
lerövidítve a piacra  kerülési időt, 
csökkentve a fejlesztési költségeket. 

részletek... 

A Monolithic Power újabb 
technológiai csúcsot ért el 
legújabb step-down 
kapcsolóüzemű tápegység 
moduljával. Széles 2.5V-18V 
bemeneti feszültség mellet 
10 A áramot tud szolgáltatni 
és mindezt  12x12x4mm 
QFN tokozásban. 

részletek... 
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Ismerje meg a Microchip 
analóg megoldásait! XVI. 

rész Vezeték nélküli 
kommunikációs megoldások 

 

PICDEM Lab II Development 
Platform raktáron 

 

MikroElektronika Gesture 
board a 3D-s gesztus- 

felismerő technológiára 

 

A Microchip a 
mikrokontrollerekhez jól 
illeszkedő analóg és interfész 
áramkörök gazdag választékát 
nyújtja a folyamatosan bővülő 
kínálatában.  A tizenhatodik 
hírben a Microchip vezeték 
nélküli kommunikációs eszköz 
családját mutatjuk be. 

részletek... 

A PICDEM Lab II Development 
Platform átfogó, belépő szintű 
fejlesztőrendszer PIC 
mikrovezérlőkhöz. Magában 
foglal egy fejlesztői kártyát, 
három darab, népszerű 8 bites 
PIC mikrovezérlőt, egy 
hangszórót és egy marék 
diszkrét alkatrészt. 

részletek... 

A Microchip 2 éve jelentette be 
az ún. GestIC technológiáját, 
amely támogatja a mozdulatsor 
vezérlés alapú, felhasználói 
interfészek fejlesztését. Az 
MGC3130 a világ első, 
elektromos téralapú, 
konfigurálható, 3D-s 
gesztusvezérlője, amely kis 
teljesítményigényű, nagy 
pontosságú, gyors és robusztus 
kézkövetés, és szabad térbeli 
gesztusfelismerést valósít meg. 
Az eszközzel való gyors 
ismerkedést segítő Microchip 
fejlesztőeszközök után a 
mikroElektronika is elkészítette 
azt a költséghatékony 
fejlesztőkészletet, mely 
támogatja az MGC3130 alapú 
alkalmazások fejlesztését. 

  

részletek... 
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