
 

  

          

 

  

Tisztelt Partnerünk! 

Jelentkezzen az ingyenes workshopra és tudja meg, hogyan 
csökkentheti a költségeket és a fejlesztési időt a PIC 
mikrovezérlőkkel! A gyakorlatok a Curiosity Development Board (# 
DM164137) segítségével történnek, melyet a tanfolyam idejére mi 
biztosítunk. 

                                                                                             Részletek... 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

  

PICoPLC demoboard V1.1. - 
grafikusan programozható 
mikrokontroller, avagy a 
világ legkisebb PLC-je 

 

Könyvajánló: PIC 
Microcontrollers - 
Programming in C 

 

Magneto click, 
érintkezésmentes mágneses 

szöghelyzetérzékelő 

 

Raktárunkból elérhető a 
PICoPLC DevBoard Rev. 1.1. 
A PICoPLC egy beágyazott 
PLC mikrokontroller, amely 
egyszerűen, grafikus módon 
(létradiagram) programozható 
és ötvözi a PLC-k és a 
mikrokontrollerek előnyös 
tulajdonságait. Lehetővé teszi 
beágyazott rendszerek 
megvalósítását azok számára 
is, akik kevésbé jártasak a 
programozásban és 
tökéletesen egyesíti a 
beágyazott és a PLC-s 
rendszerek előnyeit. 

részletek... 

Bárkinek, aki most kezd 
ismerkedni a C programozási 
nyelvvel vagy már haladóan 
alkalmazza, hasznos 
olvasmány a MikroElektronika 
szakmai könyve a PIC 
Microcontrollers - Programming 
in C. 

részletek... 

A Magneto click 
érintkezésmentes mágneses 
szöghelyzetérzékelő működése 
a Hall effektusra támaszkodik 
és nagy felbontású, 0.05 fokos 
pontosságot garantál. Kiváló 
megoldás elektronikus 
szervokormány, torziós rúd, 
digitális potenciométer, ipari 
motor vezérlés és egyéb más 
alkalmazásokban, melyeknek 
szükségük van nagy 
sebességű, 360°-os 
szögelfordulás mérésre.  

részletek... 
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10 szabadsági fokú, nagy 
integráltságú MEMS érzékelő 

 

IR Gesture click, infravörös 
fény alapú gesztusérzékelő  

 

Egyszerű impulzusgenerátor 
modul a kínálatunkban  

 

A 10DOF click panel két 
modult hordoz, egy BNO055 
típusú, 9 tengelyű abszolút 
tájolásérzékelőt és egy 
BMP180 típusú digitális 
nyomás szenzort. A BNO055 
szenzor 3 tengelyű 16 bites 
giroszkópot, 14 bites 3 
tengelyű gyorsulásmérőt és 3 
tengelyű mágnesesség 
érzékelőt tartalmaz illetve egy 
32 bites ARM cortex M0 MCU-t 
Bosch Sensortec 
algoritmussal. A 
nyomásérzékelő piezorezisztív 
technológiája lehetővé teszi a 
nagy pontosságot, a linearitást 
és a hosszú távú stabilitást. 

részletek... 

Az IR Gesture click mikroBUS 
csatlakozóval ellátott, fény és 
közelség érzékelő szenzorokon 
alapuló gesztusfelismerő 
panel. Segítségével 
megvalósítható a mozdulatsor 
vezérlés alapú alkalmazások 
létrehozása. 

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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