
 

  

          

 

  

Tisztelt Partnerünk! 

Jó hír a mikroElektronika fejlesztőeszközök felhasználóinak és a 
LoRa technológiával ismerkedőknek. A szerb gyártó elkészítette az 
RN2483 modul Click változatát. Az eszköz a szokásos felépítésével 
és egyszerűségével nyújt nagy segítséget a felhasználóknak.  

Az új LoRa RF click a LoRaWAN™ szabványnak megfelelő (akár 15 
km-es hatótávú) rádiós eszközt kínál, lehetővé téve új fajta M2M, IoT 
és ipari automatizálási alkalmazások fejlesztését. 

                                                                                             Részletek... 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

  

Flip & Click...a click board 
talákozik az Arduinoval 

  

 

Készítsen mozgással 
vezérelhető LED-et... 

bármilyen programírás 
nélkül 

 

Új Microchip Ethernet PHY 
transceiver, automotív és 

ipari EMC követelmény 
megfeleléssel 

 

A Flip & Click a 
mikroElektronika legújabb 
fejlesztésű panelja, mely 
kompatibilis az Arduino 
programnyelv és 
fejlesztőkörnyezettel. A Flip & 
click egy nagy teljesítményű 
AT91SAM3X8E processzorral, 
a hozzá csatlakozó áramköri 
elemekkel és 4 mikroBUS 
csatlakozókkal összeszerelt, 
költséghatékony fejlesztőpanel. 

részletek... 

A Microchip a legújabb 
videóblogjában a 
processzorfüggetlen perifériájú 
PIC mikrokontroller 
képességeit mutatja be, a 
Curiosity fejlesztőpanel és 
néhány mikroElektronika click 
board segítségével. A 
bemutató a 3.1-es MPLAB X 
fejlesztőrendszert és a Code 
Configurator grafikus 
fejlesztőkörnyezetet használja. 
A videó tökéletesen szemlélteti 
az általuk nyújtott lehetőséget 
és a szoftverfejlesztés 
leegyszerűsödését. Ismerje 
meg Ön is!  

részletek... 

A Microchip bejelentette az 
automotív és ipari minőségű, 
KSZ8061 típusú ethernet adó-
vevő áramkörét, beépített, 
szabványos 10/100 Mbps fizikai 
réteg interfésszel. Ez az első az 
új családban, mely a 
programozható Quiet-WIRE 
enhanced EMC technológiát 
alkalmazza.  

részletek... 

 

Angle click, 
érintkezésmentes mágneses 

Microchip Multi Touch és 3D 
gesztusérzékelés a SiS 

Egyszerű impulzusgenerátor 
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szöghelyzetérzékelő 

 

kijelző moduljaiban 

 

modul a kínálatunkban  

 

Az érzékelő áramkör 
működése a Hall effektusra 
támaszkodik és mágneses 
szög pozíció érzékelésre 
szolgál. 
Kiváló megoldás elektronikus 
szervokormány, torziós rúd és 
egyéb más alkalmazásokban, 
melyeknek szükségük van 
nagy sebességű, 360°-os 
szögelfordulás mérésre.  

részletek... 

A Microchip partnere, a Silicon 
Integrated Systems, az 
iparágban elsőként kombinálta 
a Microchip 3D 
gesztusérzékelő (MGC3130) 
és a több ujjas kapacitív 
érintőszenzoros (MTCH6303) 
vezérlőjét a kijelző 
moduljaiban. A SiS modulok, a 
Microchip ún. GestIC 
technológiáját mutatják be a 
héten rendezett Consumer 
Electronics Show-n (CES) Las 
Vegasban. 

részletek... 

A PULSE click egy NE555 
időzítő IC-vel felépített egyszerű 
impulzusgenerátor, széles 
határok között állítható 
kapcsolási frekvenciával. 
Frekvencia tartomány 0,5 Hz-től 
100 kHz-ig. Kiváló és 
költséghatékony megoldás 
precíz frekvencia méréseknél, 
készülék teszteléshez vagy 
hasonló célokra. 

  

részletek... 
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