
 

 

          

 

  
Tisztelt Partnerünk! 

Egy izgalmas, új fejlesztésnek köszönhetően a Microchip nemrég 
elindította a felhőalapú MPLAB Xpress IDE szolgáltatását. Nem 
igényel letöltést, regisztrációt és beállítást a szoftverfejlesztés 
megkezdéséhez, így jelenleg ez a leggyorsabb és legegyszerűbb 
módja a PIC mikrovezérlőkkel való ismerkedésnek. A felhőalapú 
hardverfejlesztést az MPLAB Xpress Evaluation Board támogatja, 
mely raktárunkból már elérhető. 

                                                                                              Részletek... 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

  

Fali tápegységek 
rendelhetőek 

  

 

Júniusi HopeRF akció a 
legnépszerűbb rádiós 

termékekre! 

 

PIC16F1579 és PIC16F18877, 
két új 8 bites PIC család 

magfüggetlen perifériákkal 

 

Fali aljzatba dugható 
tápegységek már 
kínálatunkban. Választék: 5V-
3A,  9V-3A, 12V-2A, 15V-1.6A, 
18V-1.4A, 24V-2A. A 
ráilleszthető, európai 
szabványú fejegység külön 
vásárolható meg. 

részletek... 

Június hónapban jelentős 
kedvezménnyel kínáljuk a 
legnagyobb népszerűségnek 
örvendő HopeRF gyártmányú 
rádiós moduljainkat, 
chipjeinket. Az akcióban 
megtalálhatóak ASK-s, FSK-s 
adó, vevő és adóvevő modulok 
is. Az akció nem csak a készlet 
erejéig érvényes, a hónapban 
leadott rendeléseket az akciós 
áron szerezzük be Önnek! 

részletek... 

Az új PIC16F1579 család 
14…20 lábú tokozásban kapott 
helyet. Ezek az első 
magfüggetlen perifériájú, 8 bites 
MCU-k, amelyek négy 16 bites 
PWM egységgel, továbbá 28 
KB flash memóriával 
rendelkeznek. Kiváló megoldás 
a ledes világítástól a 
motorvezérlésig terjedő széles 
alkalmazástartományra. A 
PIC16F18877 család 8…40 
lábú tokozásban érhető el, 56 
KB flash memóriával. Intelligens 
AD-konverter funkciókkal és 
rendkívül alacsony 
teljesítményfelvétellel. 
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http://www.chipcad.hu/letoltes/tanfolyam.htm
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=1014
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=700
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=493
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=1147


részletek... 
 

SHT click digitális 
hőmérséklet és páratartalom 

mérő modul 

 

A Microchip bejelentette az 
MHGC szoftverkomponenst  

 

Ünnepeljük 20% 
kedvezménnyel a 2 

milliómodik leszállított 
Microchip fejlesztőeszközt  

 

Az új SHT click modul főbb 
jellemzője, hogy a panelre, a 
Sensiron legújabb SHT3x-DIS 
szenzora került beépítésre. 
Környezetünk hőmérsékletét 5-
60 Celsius fok között ,±0.3 C 
fok pontossággal méri. A 
relatív páratartalom 20-80% 
közötti mérését ±2% 
pontossággal végzi. 16 bites 
felbontás, I2C interfész, 3.3V 
illetve 5V tápfeszültség. 

részletek... 

Az MHGC egy ingyenes 
szoftverkomponens, ami 
megkönnyíti a GUI fejlesztést 
PIC32-re az MPLAB Harmony 
Configurator és MPLAB X 
fejlesztői környezeten 
keresztül. Bonyolult kódolások 
mellőzésével, grafikus módon 
lehet létrehozni, szerkeszteni a 
képernyőn megjelenítendő 
elemeket. 

részletek... 

A Microchip újabb mérföldkőhöz 
érkezett, a napokban 
leszállította a kétmilliómodik 
fejlesztőeszközét. A ChipCAD 
gratulál a kiemelkedő 
eredményhez és csatlakozik az 
ünnepséghez. Ünnepelje Ön 
is  a 2 milliómodik 
fejlesztőeszköz eladását, 
melynek keretében 20 % 
kedvezménnyel vásárolhat meg 
számos Microchip 
fejlesztőeszközt.  

  

részletek... 
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