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Tisztelt Partnerünk! 

A Microchip innovációs megoldásait tartalmazó szakmai 
magazinja már letölthető. Fókuszban az új kommunikációs 
infrastruktúra a LoRa, egy nagy hatótávolságú GHz alatti 
frekvencián működő, szórt spektrumot alkalmazó rádió 
technológia. A Microchip a LoRaWAN™ szabványnak megfelelő 
rádiós eszközöket kínál, lehetővé téve új fajta M2M, IoT és ipari 
automatizálási alkalmazások fejlesztését. 

A Microchip legújabb LoRa eszközei már irodánkban, 
raktárunkból is elérhetőek.  

További információért kattintson a részletekre. 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

  

MCP48FxBxx, új precíziós 
8/10/12 bites D/A konverterek 

a Microchiptől 

 

RN4677 új, költséghatékony 
Bluetooth 4.0 szabványú 

modul raktáron 

 

Kíváncsi a Curiosity panel 
lehetőségeire? 

 

A legtöbb mikrokontrolleres 
vezérlésben szükség van 
analóg jelek feldolgozására, 
így valamilyen D/A konverterre 
is. A Microchip legújabb, 
MCP48FxBxx típusú DAC 
eszközeinek a főbb jellemzője 
a nagy felbontás (8-12 bit), a 
gyors konvertálási idő, a 
beépített nem felejtő memória 
és az SPI interfész, mindez 
egy illetve két csatornás 
kivitelben.  

részletek... 

A Bluetooth vezeték nélküli 
kommunikáció számos 
területen kábelmentesítést tesz 
lehetővé, valamint további 
újabb ötletes megoldások 
révén teszi piacképesebbé 
eszközeinket. Az RN4xxx 
család újdonsága a Bluetooth 
4.0 szabványt támogató, 
RN4677 (BR/EDR/LE) Dual 
Mode modul azok részére, akik 
vezeték nélküli Bluetooth és 
Bluetooth Smart 
kommunikációt kívánnak 
hozzáadni termékeikhez és 
korszerű, költséghatékony 
megoldást keresnek. 

részletek... 

Az új fejlesztőpanel teljesen 
integrált, költséghatékony 
fejlesztést biztosít a Microchip 8 
bites PIC mikrovezérlőivel. 
Egyedülálló elérést ad a 
processzormag-független 
perifériákhoz diákok, 
döntéshozók és a 
professzionális tervezők 
számára. A Curiosity  a 
Microchip év végi akciójában 
most kedvezményes áron 
vásárolható meg. 

részletek... 
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Line Follower click 
kínálatunkban 

 

Reed click modul a 
kínálatunkban 

 

EnOcean click modul 
raktáron 

  

 

A Line Follower click modul 
főleg robotikai, vonalkövető 
feladatok megvalósításához 
ideális megoldás. Az 5 db 
QRE1113 szenzorral szerelt 
eszköz az infravörös fény 
visszaverődés/elnyelődés 
érzékelése alapján működik és 
öt különálló digitális kimenetel 
rendelkezik. 

részletek... 

A napjainkban a leginkább 
alkalmazott nyitásérzékelő már 
click modul formában is 
elérhető. A mágneses elven 
működő reed relés érzékelővel 
szerelt modul a 
mikroElektronika legújabb 
terméke. 

részletek... 

A TCM310 adóvevővel szerelt 
EnOcean click modul, egy 
kétirányú gateway az EnOcean 
ráidós rendszerekhez. Az 
EnOcean technológia az 
egészen pici mechanikus és 
környezeti energiákat alakítja át 
használható elektromos 
energiává, és ezeket egészen 
alacsony energiafelhasználású 
eszközök hasznosítják. A 
technológia lényege, hogy az 
eszközök áramforrás, így 
karbantartás és kábelezés 
nélkül rádiójeleken 
kommunikálnak egymással.  

  

részletek... 
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