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Tisztelt Partnerünk! 
 
Az Electrosub az elektronikai és elektrotechnikai ipar üzleti, szakmai 
fóruma, amelynek központi magját egy három napos konferencia képezi 
neves hazai és külföldi előadók közreműködésével. A konferenciához 
önálló kiállítás kapcsolódik standokkal, az eseményt, szakmai programok, 
előadások és versenyek színesítik. A Microchip a ChipCAD Kft. 
közreműködésével saját kiállítói standdal vesz részt a három napos 
konferencián, melynek fókuszpontjában az IoT megoldások szerepelnek. 
A program második napján lehetőség lesz meghallgatni a Microchip 
műszaki újdonságait bemutató prezentációt Kolinger Attilától, továbbá 
Holman Tamás és Márkus Béla LoRaWAN technológiáról szóló előadását. 
  
Az Electrosub Elektronikai és Elektrotechnikai Konferencia és Kiállítás 
látogatása regisztrációhoz kötött. A ChipCAD Kft. és a Microchip Inc. 
szeretettel meghívja partnereit, és lehetőséget biztosít a díjmentes 
belépésre.  
   

részletek 

   
Üdvözlettel: Urbán Zoltán 

 

 

 

 

 

Quectel M2M 
megoldások IoT 
projektekhez 
A Quectel a 2G, 3G és a 
nagysebességű 4G 
modulok mellet az IoT 
szegmensben két írányban 
fejleszt. Az egyik az LTE 
Cat M1 kategória, a másik 
a NB-IoT. Mindkét 
megoldás előnye, hogy a 
mobil szolgáltatóktól nem 
igényli új bázisállomások 
telepítését, hanem csak a 
meglévő hálózatot kell 
főleg szoftveresen 
átalakítani az új 
protokollokhoz.  
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A Microchip bejelentette, 
hogy elérhető az MPLAB 
Harmony 2.0 verziója 
A 2.0-ás változatú MPLAB 
Harmony keretrendszer 
jelentős frissítésen esett át. 
Felhasználásával kisebb és 
hatékonyabb kódokat 
hozhatunk létre a PIC32 
MCU alapú projektjeinkhez, 
mely gyorsabb és 
költséghatékonyabb 
eszközöket eredményez. A 
számos frissítés közül 
kiemelendő a meglévő 
perifériakód könyvtárak 
kiegészítése és frissítése 
illetve egy olyan új és 
továbbfejlesztett 
eszközgyűjtemény, mely 
támogatja a grafikus 
felhasználó felületek (GUI-k) 
egyszerű létrehozását, 
beleértve egy új Graphics 
Composer Suite-ot is. 
Újdonság még, hogy ez az 

 

 

3,6V-os, 2400 mAh-ás lítium 
ceruzaelem a legjobb áron 
Újra készletre érkezett a 
népszerű, ER14505 típusú 
lítium ceruzaelem, mely már 
700 Ft+áfa alatti áron 
vásárolható meg. Kiváló 
minőség, 10 év tárolhatóság. 
Elengedhetetlen telepes 
készülékekhez, illetve tartós 
forrást jelenthet IoT 
alkalmazásokhoz. 
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első változat, amelybe 
bekerült a Board Support 
Package (BSP) Manager 
program, mely segíti a BSP 
létrehozását saját panelek 
esetében.  
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