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Milí èitatelia,

prednedávnom som bol so svojím trojroèným synom von. Na narodeniny dostal 
bicykel a tak sa už nevedel doèkaś, kedy sa bude bicyklovaś. Pozoroval som ho, 
s akou radosśou naò vysadá a snaží sa šliapaś na pedále, len aby sa bicykel po-
hol. Po celý èas mu nezmizol úsmev z tváre. 

Keï vyberal zákruty, uvedomil som si, aké sú pomocné kolieska užitoèná vec. 
Vïaka ním sa bez strachu uèí bicyklovaś, vyvaruje sa mnohým pádom, ktoré by 
mohli tohto malého èlovieèika odradiś už na samom zaèiatku. Bolo by vôbec 
možné nauèiś sa bez nich bicyklovaś? Možno áno, ale ko¾ko námahy a úsilia by to 
vyžadovalo. A ko¾ko pádov. A možno by ho hneï na zaèiatku odradili neúspechy 
a nikdy viac by nepocítil radosś, keï sa môže naháòaś s vetrom opreteky. 

Budem rád, ak sa pre Vás, milí obchodní partneri, staneme týmito spo¾ahlivý-
mi pomyselnými pomocnými kolieskami, vïaka ktorým môžete aj Vy bez obáv 
vysadnúś na ten Váš bicykel, šliapnuś na pedále a ísś s ním kamko¾vek budete 
chcieś. 

Ladislav Horvat
manažér predajného oddelenia
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Ing. Ladislav Horvat

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, ženatý, má jedno 3-roèné 
dieśa. V SOS electronic pracuje od roku 1998, momentálne na poste manažér predajného oddele-
nia a súèasne obchodný zástupca pre Bratislavu. 

Kontakt: horvat@sos.sk, 055/786 04 11

STAÒTE SA NAŠIM NOVÝM OBCHODNÝM ZÁSTUPCOM!

Vašou úlohou bude: 
• aktívne vyh¾adávanie nových zákazníkov • starostlivosś o pridelených zákazníkov

• dojednávanie dodacích a platobných podmienok • základné technické poradenstvo
 

AK MÁTE 
• vzdelanie v oblasti elektroniky /VŠ, event. úplné SŠ/ • znalosś elektronických súèiastok 
• znalosś práce s PC • obchodné zruènosti •a navyše (ale nie je podmienkou) prax v od-

bore elektroniky, rádioamatérske znalosti, znalosś technickej nemèiny alebo angliètiny

BUDEME RADI, AK SA STANETE SÚÈASŤOU NÁŠHO TÍMU

MY VÁM PONÚKAME
• stabilné pracovné miesto v modernej, rýchlo expandujúcej spoloènosti • zá-
zemie silnej medzinárodnej spoloènosti • príjemné pracovné prostredie s vše-

strannou profesijnou podporou • priate¾skú a otvorenú atmosféru 
• korektné finanèné ohodnotenie zodpovedajúce funkcii • služobné auto • notebook 

• mobilný telefón 

V prípade záujmu pošlite Váš životopis s oznaèením názvu pozície na adresu S.O.S. 
electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice alebo na adresu kiscsajiova@sos.sk.

Prosíme uviesś v žiadosti aj súhlas s archivovaním osobných údajov v našej databáze. V opaènom prípade budú pod¾a 
zákona 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov skartované. Vybraných kandidátov pozveme na osobné stretnutie.

STAÒTE SA NAŠIM NOVÝM OBCHODNÝM ZÁSTUPCOM!



4

electronicnews

Èo nového u našich dodávate¾ov

SPEKTRUM

Combi Jog - nový 5 cestný 
multifunkèný ovládaè

Omron prichádza s novou možnosśou pri vytvá-
raní designu kompaktného a spo¾ahlivého ovlá-
dania prenosných elektronických spotrebièov.

S oh¾adom na požadovanú rastúcu funkciona-
litu výrobkov, sa nový 5-cestný multifunkèný 
ovládaè (“combi jog”), stáva novým štandar-
dom z h¾adiska spínacieho výkonu, spo¾ahlivosti 
a ve¾kosti. 

Princíp spínania ovládaèa je založený na mi-
niatúrnych magnetoch umiestnených vo vnútri, 
ktoré umožòujú presnú bezdotykovú odozvu 
v horizontálnom aj vertikálnom smere. Centrál-
ny tanier môže rotovaś vo¾ne v celom pásme 
360 stupòov bez poškodenia – vyluèujúc ob-
lasti, ktoré môžu byś príèinou chýb v dôsledku 
nesprávneho používania. Integrované halove 
senzory indikujú pozíciu a poskytujú digitálny 
výstup bez nutnosti použitia A-D konventora.

K¾úèovým faktorom 
tohoto riešenia je, že 
spomenuté vlastnosti 
sú dodávané vo výni-
moène kompaktnom 
tvare. Ve¾kosś samot-
ného ovládaèa je 24 
resp. 18mm.

B5V v plnej miere spå-
òa RoHS direktívu.

Omronovský B5V-R “combi jog” je vyvinutý 
na základe technológie, ktorá umožòuje rôzne 
modifikované verzie pre širokú škálu aplikácií. 
Vlastnosti ako vzh¾ad a druh materiálu LEDky  
alebo tela ovládaèa môžu byś upravené a vyro-
bené pod¾a zákazníckych predstáv.

Ultratenká SMD LED

Spoloènosś Kingbright 
nedávno doplnila do 
svojho sortimentu 
aj nové SMD-LED v  
puzdre 0805 s neu-
verite¾nou hrúbkou- 
len 0.4mm. Séria 
KPHCM-2012 je 
dostupná v štandard-
ných farbách èerve-
nej, zelenej a žltej - vyrobené na báze GaAsP/
GaP èipov a tiež v supersvietivom prevedení 
(èervená, žltá, zelená oranžová). V ponuke je aj 
modrá LED vyrobená na báze InGaAlP èipu. 

MSM tlaèidlá
- robustné a zároveò elegantné

Tlaèidlá série MSM 
firmy Schurter spája-
jú v sebe eleganciu, 
univerzálnosś a poho-
dlné ovládanie. Mo-
dulárny design umož-
òuje využitie tlaèidiel 
od 5VDC do 250VDC pri prúde od 0,1A do 10A. 
Dodávajú shladké alebo s podsvieteným „prs-
tencom“ v rôznych farbách. Sú vyrobené z ex-
trémne robustnej ocele v antivandal prevedení 
s ochranou IP67. V ponuke sú s montážnym 
priemerom 16,19,22 a 30mm.

Digitálne multimetre Fluke 
287/289 – nasledovníci mo-
delov 187/189

Multimetre série 187 a 189 už v tejto chvíli nie 
sú k dispozícii. Nová séria Fluke 280, ktorá 
nahradla staré verzie 187 a 189.

Predstavujeme Vám úplne nové modely s lepší-
mi parametrami.

Modelová rada 180 bude nahradená nasle-
dovne. 

Fluke 189 > Fluke 289

FLUKE 289 - výhody oproti 189
• funkcia TrendCapture pre jednoduchšie zo-

brazenie uložených údajov
• ve¾ký grafický displej 320 x 240 pixelov 
• vyššia presnosś
• väèšia pamäś pre namerané údaje
• nové PC rozhranie pre jednoduchší prenos 

údajov
• súèasné zobrazenie viacerých údajov na dis-

pleji
• nová “i” klávesa k zobrazeniu pomocných 

textov
• nový dolnopriepustný filter pre meranie na 

elektrických motoroch
• nová LoZ funkcia, ktorá zabraòuje aby rozpty-

lové napätia nespôsobili zvýšenie nepresnos-
ti nameranej hodnoty

• nový 50 Ohm rozsah s rozlíšením 1 mOhm 
pre presné merania vinutí motorov

Fluke 187 > Fluke 287

FLUKE 287 - výhody oproti 187
• funkcia TrendCapture pre jednoduchšie zo-

brazenie uložených údajov
• ve¾ký grafický displej 320 x 240 pixelov 
• vyššia presnosś
• šírka pásma 100 kHz pre AC
• väèšia pamäś pre namerané údaje
• nové PC rozhranie pre jednoduchší prenos 

údajov
• súèasné zobrazenie viacerých údajov na dis-

pleji
• nová “i” klávesa k zobrazeniu pomocných 

textov

Fluke 189/FVF2  > Fluke 289/FVF

• silikónové meracie šnúry
• krokosvorky
• 80BK teplotná sonda
• FlukeViewForms software a kábel
• brašòa pre prístroj a príslušenstvo

Moderní operaèní zesilovaèe 
od STMicroelectronics

Operaèní zesilovaèe patøí k tìm souèástkám, 
které dokáží podstatnou mìrou ovlivnit vlast-
nosti navrhovaného zaøízení, neboś jsou èasto 
použity pro základní úpravu mìøeného signálu. 
Nevhodnými parametry by byl tedy ovlivnìn sig-
nál èi signály, na základì kterých pak zaøízení øídí 
celou aplikaci. Proto se výbìru tìchto souèástek 
vyplatí vìnovat velkou pozornost. Díky nejenom 
technologickému pokroku je dnes k dispozici ce-
lé široké spektrum operaèních zesilovaèù s døíve 
nedosažitelnými parametry a vlastnostmi. Zamìø-
me se na novinky z této oblasti, které mùžeme 
najít ve výrobním programu firmy STMicroelectro-
nic. Jako první pøedstavíme operaèní zesilovaèe 
(OZ) øad TS185x a TS187x. Charakteristickým 
rysem tìchto zesilovaèù je velmi nízké napájecí 
napìtí. Povolený rozsah je od 1,8 V do 5,5 V. 
I pøi nejnižším pøípustném napájecím napìtí se 
výstupní napìtí mùže pohybovat v rozsahu 1,7 
V a 6 V pøi zátìži 2 kΩ, tj. na výstupním tranzistoru 
je maximální úbytek 100mV! Na druhou stranu 
je výstup zesilovaèe schopen dodat proud až 
29 mA (source) a „spotøebovat“ až 46 mA (sink)! 
Jelikož na vstupy OZ je možné pøivést signál 
s úrovní rovnou napájecímu napìtí, je možno 
hovoøit o zesilovaèích rail-to-rail a to jak z hle-
diska vstupního, tak i výstupního napìtí. Vlastní 
spotøeba zesilovaèe se pohybuje kolem 120 μA  
(bez zátìže). Tato nízká spotøeba pøijde vhod pøi 
konstrukci bateriovì napájených zaøízení. To že 
jsou zesilovaèe zmiòovaných rodin zamìøeny 
na oblast bateriových pøístrojù, je zøejmé i z mi-
nimálního napájecího napìtí, neboś 1,8 V je 
koneèné napìtí (stav vybité baterie) dvou sériovì 
øazených primárních èlánkù. Vzhledem k velmi 
nízké spotøebì je frekvenèní pásmo „pouze“ 480 
kHz (GBP – Gain Bandwidth Product) s typickou 
rychlostí pøebìhu 0,18 V/μs. Zamýšleným cílo-
vým aplikacím bylo podøízeno i pouzdro - jedno-
duchý OZ je zapouzdøen v pouzdru SOT23-5 (!), 
což je stejné pouzdro jaké mají napø. tranzistory 
BC807/BC817, ale s 5ti vývody.

Za jakýsi „protipól“ ke zmiòovaným zesilovaèùm 
mohou být považovány nové zesilovaèe rodin 
TSV91x a TSV99x. OZ mají povolený rozsah na-
pájecího napìtí je 2,5 V až 5,5 V a jejich výstup je 
schopen nabývat napìśových úrovní pouze o 45 
mV nižších než je napájecí napìtí a to i pøi zátìži 
pouhých 600 Ohm! Vlastní spotøeba OZ bez 
zátìže je typicky 0,82 mA pøi napájecím napìtí 5 
V. Èím se obì rodiny OZ odlišují od pøedchozích 
je šíøka pásma GBP, která je v pøípadì rodiny 
TSV91x 8 MHz a u rodiny TSV99x dokonce 20 
MHz! Šíøce pásma odpovídá i rychlost pøebìhu 
(slew rate), která je typicky 4,5 V/μs v pøípadì 
první rodiny a 10 V/μs v pøípadì druhém. Proto 
si pøi návrhu zapojení s tìmito zesilovaèi musíme 
dát velký pozor, aby celé zapojení s OZ nekmita-
lo. Ostatnì u rychlejší varianty OZ výrobce uvádí, 
že je tento zesilovaè stabilní pouze se zesílením 
3 a vyšším. Z ostatních parametrù si uveïme 
vstupní napìśovou nesymetrii, která je typicky 
100 μV a typickou hodnotu vstupního proudu, 
který je pouhý 1 pA.
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Stalo sa v SOS electronicViete, že...
 ... spoloènosś 

MYRRA - popredný 
výrobca transfor-
mátorov - opäś zvý-
šila svoje výrobné 
kapacity?

Spoloènosś Myrra 
pružne zareagovala 
na vzrast spotreby 
trhu a vo svojom zá-
vode spustila tento 
mesiac do prevádzky 

novú automatickú linku na  výrobu transfor-
mátorov typu EI30. V súèasnosti je Myrra 
schopná vyrobiś viac ako 200 000 transfor-
mátorov týždenne

 ... spoloènosś 
DISPLAY ELECTRO-
NIC, ktorú poznáme 
predovšetkým ako 
popredného distri-
bútora klasických 
LCD displejov a mo-
dulov, sa od júla 
2007 zaèala zaobe-
raś aj výrobou TFT 
displejov.

V ponuke budú maś displeje 1,5“-1,8“-2,0“-
2,2“-3,2“-3,5“-5,7“. Všetky TFT displeje sú 
predpripravené do priemyselných aplikácií 
majú široký rozsah teplôt a dlhú životnosś. 
Ako je už samozrejmosśou spoloènosti Dis-
play Electronic, aj TFT displeje dokážu pri-
spôsobiś priamo požiadavkám zákazníka

 ... technológom roka 2006 Sloven-
skej republiky sa stal náš zákazník, 
Ing. Dušan Èáni (druhý z¾ava) zo ZŤS 
VVÚ Košice, ktorý je odborník v oblasti 
mikroelektronických riadiacich systé-
mov?

 ... GDM konektory firmy Hirschmann, 
ktoré sme predstavili v minulom èísle 
SOSNEWS, sa používajú aj v továròach, 
ktoré vyrábajú stroje pre cestné stavby?

Jednou z týchto ve¾kých firem je aj Wirtgen 
GmbH, ktorá vyrába a vyvíja stroje a zariade-
nia pre cestné stavby. Konektory typu GDM 
spo¾ahlivo využívajú aj v takých zariade-
niach, ktoré pracujú v extrémne nároèných 
podmiankach (banícke stroje, recyklaèné 
stroje pracujúce pri ve¾mi vysokých teplo-
tách, zariadenia na výstavbu ciest, pracujú-
ce v nároènom prašnom prostredí...) 

Boli sme pri tom! Stretnutie sve-
tových distribútorov firmy Hirsch-
mann - „Partner Counsil Connec-
tors 2007“

Spoloènosś Hir-
schmann - po-
predný dodáva-
te¾ priemysel-
ných a laboratór-
nych konektorov 
- zorganizovala 

v Drážïanoch stretnutie svetových dis-
tribútorov. Samozrejme nechýbal ani 
zástupca našej firmy Ing. Pavol Buhla 
(na obrázku prvý z¾ava). Cie¾om stret-
nutia bolo oficiálne oznámiś  odkúpe-

nie firmy Hirschmann firmou Belden, 
oboznámiś  odberate¾ov s organizaè-
nými a štrukturálnymi zmenami, disku-
tovalo sa aj o stratégii predaja produk-
tov, porovnávali sa úspechy predaja 
v jednotlivých krajinách, vymieòali sa 
skúsenosti... Firma Hirschmann opäś 
predstavila svoje produktové portfólio 
a  oboznámila distribútorov aj  s novin-
kami, ktoré sa chystá  zaviesś do svojej 
ponuky. Viac sa dozviete na stránkach 
www.hirschmann-ac.de.

Dodávate¾sko - odberate¾ské vzśa-
hy sú dôležité

Tak, ako každý rok, aj tohoroèný sep-
tember sme strávili jedno príjemné 
športovo - relaxaèné poobedie pri 
bowlingu, ktorý pre nás zorganizoval 
náš dodávate¾ský partner - spoloènosś 
FINDER. Aj týmto krátkym príspevkom 
sa chceme poïakovaś za originalitu 
a priate¾skú atmosféru, o ktorú sa na 
tejto vydarenej akcii postarali zástup-
covia spoloènosti Finder - p. Hotmar 
a p. Timko 

FLASH NEWS
Prvoradou snahou našej spoloènosti 
je dodávaś kvalitné produkty za dob-
ré ceny. Za týmto našim dlhodobým 
cie¾om sa skrýva ve¾a dielèej práce 
- výber kvalitných produktov, vyh¾adá-
vanie noviniek, ich testovanie, h¾adanie 
a nadväzovanie vzśahov s dodávate¾mi. 
Za posledné mesiace sme pre Vás roz-
pracovali vzśahy s týmito dodávate¾mi:

• dodávate¾ kvalitného elek-
trikárskeho náradia

• dodávate¾ GPS prijímaèov

• dodávate¾ elektroakustické-
ho sortimentu.

SOS electronic, Slovensko

S reorganizáciou 
nášho nového skla-
du naša firma vie 
ponúknuś aj mnohé 
výhody pre Vás - zá-

kazníkov. Jednou z nich je aj snaha 
vybaviś a odoslaś všetky objednávky, 
ktoré prídu do 12,00-tej hodiny ešte 
v ten istý deò.

S.O.S. Electronic, Èeská Republika

Novými organizaèní-
mi zmìnami prošlo 
i obchodní oddìlení 
v Brnì, jsou zde dva 
nový obchodní zá-
stupci p. Patrik Kala 
a p. David Šinder-

bal, kteøí jsou plnì k dispozici Vám 
stávajícím, i budoucím zákazníkùm.  
 
S.O.S. electronic, Maïarsko

Nemálo zmien sa 
udialo aj v  Miškolci. 
Kolegovia práve 
dokonèujú novú 
verziu katalógu na 
rok  2008/2009. 
Okrem tejto nároè-
nej úlohy majú na 
starosti vyškoliś no-

vých obchodných zástupcov, ktorí sa 
budú môcś dôkladnejšie venovaś svo-
jim zákazníkom.
Zmenila sa aj logistika zasielania ba-
líkov. 
Momentálne pripravujeme a testujeme 
možnosś zasielania balíkov k maïar-
ským zákazníkom priamo z centrálne-
ho skladu v Košiciach.

Èesko-Slovenská výprava

Prezentácia firmy Hirschmann

Bowling s našim dodávate¾om - firmou FINDER
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Použitie Flash pamätí so sériovým prí-
stupom pre kód programu, dáta a para-
metre umožòuje významné znižovanie 
nákladov na DPS a celkovej zložitosti 
aplikácie, pri súèasnom dodržaní vy-
sokého výkonu.

Rad ST Serial Flash pre kód, ukladanie 
dát a parametrov, predstavuje optimál-
ne riešenie pre svoju vysokú flexibilitu, 
malú ve¾kosś puzdra, vysokú pracovnú 
frekvenciu a priaznivú cenu.

Rad M25P – expert pre uloženie 
kódu

Sériové Flash M25P sa vzrábajú s 
kapacitou 512 Kb až 128 Mb a sú 
prispôsobené pre ukladanie kódov 
a iných pamäśových aplikácií vyžadu-
júcich energeticky nezávislú pamäś. 
Riešenie M25P prináša pridanú hod-

notu pre aplikácie nároèné na rýchle 
naèítanie a vykonávanie programu. Ta-
kými aplikáciami sú napríklad zariade-
nia s pevnými diskami, multifunkèné 
tlaèiarne, grafické karty, optické me-
chaniky, DVD prehrávaèe, digitálne TV 
a kamery. Rôzne nové aplikácie ako 
bezdrôtové LAN, Set-top boxy, DSL 
a káblové modemy sa spoliehajú na 
využitie sériových Flash kvôli úspore 
miesta na DPS, príkonu, softvérových 
požiadaviek a celkových nákladov sys-
tému.

Vysokorýchlostná nízkonapäśová rada 
M25P  komunikuje s nadriadeným pro-
cesorom cez rozhranie SPI a využí-
va pri tom frekvenciu 50MHz a viac. 
M25P má napájacie napätie v rozsahu 
2,7 až 3,6V a v režime zníženej spotre-
by energie Deep power-down spotre-
búva menej ako 1 μA. Flash pamäte 
rady M25P sú dostupné v puzdrách 
LP, SO, a TSSOP8 (pre 512kb).

Základné vlastnosti

• SPI kompatibilné sériové rozhranie

• hodinová frekvencia 50MHz a viac

• napájanie: 2.7 až 3.6V

• ve¾kosś stránky: 256 Bytov

• ve¾kosś sektora: 64 Kbytov

Softvérové vlastnosti

• stránka programu (1 až 256B)

• prikáz na mazanie Sector a Bulk 

• JEDEC Electronic Signature

• ochrana pred zapisovaním

• režim šetrenia energie Deep power-
down

• viac než 100 000 cykov mazania 
a zapisovania

• viac než 20 rokov uchovávania dát

Výhody

• priaznivá cena

• redukovaný pin count (na ASIC)

• šetrí miesto na DPS

• zjednodušený hardware

• rýchlejší hardware a upgradovate¾ný 
software.

• rovnaké puzdro pre rôzne kapacity 
pamäte.

• nízka spotreba energie

Bližšie informácie:
www.st.com/mcu
kovac@soselectronic.com

Sériová Flash: vysoko výkonné pamäte
pre kód programu, ukladanie dát a parametrov
Líder v segmente sériových Flash pamätí, ST Microelectronics rozširuje svoj sortiment o Flash pamäte M25P, 
M25PE a M45PE, s rozhraním SPI, prièom sa maximálny dôraz pri ich vývoji a výrobe kládol na èo najpriazni-
vejšiu cenu.

Pøejdìte na 32bitù s STM32
od STMicroelectronics®

Vyvíjíte-li aplikace delší èas, urèitì jste se setkali s fenoménem v oblasti 8bitových mikrokontrolérù zvaným C51, 
který spatøil svìtlo svìta na konci 70let minulého století. Mnoho výrobcù tehdy pøevzalo jeho architekturu a na 
trhu se objevily klony s jádrem C51 ale novými vlastnostmi a periferiemi. S postupem èasu však se architektura 
C51 stala omezující a vývojáøi byli donuceni k pøechodu na vyšší, vìtšinou 16ti bitový, typ mikrokontrolérù. To 
však znamenalo, že mnoho programového vybavení muselo být znovu napsáno.

Výhod plynoucích z unifikovaného 
instrukèního souboru, si všimla fir-
ma ARM® a v druhé polovinì 90tých 
letech minulého století navrhla a zaèa-
la poskytovat formou licencí 32bitové 
jádro pro mikrokontroléry. Fakt, že se 
nyní mùžeme setkat u mnoha výrob-
cù s mikrokontroléry s jádrem ARM®, 
dokládá, že snaha o unifikaci jádra 
mikrokontrolérù byla tou správnou ces-
tou.

STMicroelectronics® patøí též k fir-
mám nabízejícím 32bitové mikro-

kontroléry s jádrem od firmy ARM®. 
Novinkou v sortimentu jsou mikrokon-
troléry STM32 založené na nejnovìj-
ším jádru ARM® Cortex™ - M3, které 
je specielnì navrženo pro embeded 
aplikace pracující v reálném èase 
vyžadující vysoký výkon a nízký pøí-
kon. Jádro pracuje s tøíúrovòovým pøe-
krýváním fází vykonávání instrukcí se 
spekulativním vykonáváním skokových 
instrukcí, takže je schopno poskytout 
výkon 1,25 DMIPS/MHz (Dhrystone 
2.1 Benchmark). Nové jádro dokáže 

využívat sadu instrukcí Thumb®-2 díky 
nìmuž je ARM® Cortex™-M3 pøi vyko-
návání Thumb®-2 o 70% efektivnìjší 
než ARM7TDMI-S vykonávající instruk-
ce Thumb™. Kód využívající Thumb™-
2 je o cca 10% kratší než Thumb. 
Pro zachování kompatibility však nové 
jádro dokáže vykonávat i pùvodní sadu 
Thumb. Dùležitou vlastností je možnost 
využívat vnoøených pøerušení - nesting 
interrupts. Poèet úrovní pøerušení je 
maximálnì 256 a tyto priority se navíc 
dají dynamicky mìnit.
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V sortimentu firmy STMicroelectro-
nics® najdete dvì øady mikrokont-
rolérù-základní a výkonnou. Rozdíly 
spoèívají v maximální frekvenci jádra 
(36 MHz oproti 72 MHz), menší pamìti 
SRAM a menšímu poètu periferií (USB 
2.0 FS, CAN nejsou implementovány). 
Pøesto i u nejmenšího pøedstavitele 
základní øady, typu STM32F101C6, 
najdete velké množství periferií, neboś 

i o zdroji hodinového kmitoètu se dá, 
díky širokým možnostem, hovoøit jako 
o periferii. Vyjma standardního krys-
talového oscilátoru pro externí krystal  
4 MHz až 16 MHz, zde najdeme též 
interní kalibrovaný RC oscilátor s kmi-
toètem 8 MHz, interní RC oscilátor 
32 kHz (pro watchdog i obvod RTC) 
i oscilátor pro 32 kHz krystal (pro ob-
vod RTC). Oba rychlejší oscilátory jsou 
napojeny na jednotku PLL, která do-
káže „vynásobit“ kmitoèet 2× až 16×. 
Vynásobený kmitoèet je pak použit pro 
øízení mikrokontroléru. Kmitoèet z „po-
malobìžných“ oscilátorù je použit pro 
øízení obvodu RTC s funkci „ALARM“. 
Interním RC oscilátorem  32 kHz jsou 
pak øízeny dva (!) obvody watchdog. 
První je klasický, druhý je typu „win-
dowed“, což znamená, že jeho znovu-
nastavení MUSÍ probìhnout v urèitém 
èasovém období, tzv. „oknu“, jinak je 
generován reset. Samozøejmostí je pak 
nastavitelný napìśový watchdog.

Èasto využívanou periferií jsou èaso-
vaèe. STM32F101C6 má èasovaèe 
dva, vìtší typy pak diponují celkem 
3 èasovaèi. Jeden kanál èasovaèe 
se skládá z èasové základny tvoøené 
nastavitelným 16 bitovým up/down èí-
taèem s 16 bitovým programovatelným 
pøeddìlièem. S tímto èítaèem spolu-
pracují celkem 4 jednotky „input cap-
ture/output compare/PWM“. Pøítom-

nost režimu èítaèe „up“ i „down“ dává 
tušit, že budeme mít možnost si volit 
mezi PWM signály „zarovnanými“ na 
hranu nebo na støed („edge or center 
aligned PWM“). První z nich je vhodná 
pro výkonové aplikace ve spínaných 
zdrojích, druhá je vhodná pro øízení 
elektromotorù.

Další implementovanou periferií jsou 
øadièe pøímého pøístupu do pamìti, 
které mají za úkol odlehèit jádru od 
rutinní èinnosti. Každý ze 7 kanálù 
dokáže pøenášet data mezi dvìma 
místy v pamìti, mezi pamìtí a periferií 
a mezi dvìma periferiemi. Zajímavou 
vlastností je možnost volby rozdílné 
velikosti dat u zdroje a cíle pøenosu 
(bytovì orientovaná periferie a slovnì 
orientovaná pamìś). Samozøejmostí je 
pak podpora kruhového bufferu.

Jelikož moderní mikrokontrolér se neo-
bejde bez komunikaèních rozhraní je 
na èipu implementováno jedno rozhra-
ní I2C, jedno rozhraní SPI a celkem dva 

kanály USART. Periferií, bez které se 
moderní mikrokontrolér neobejde, je 
A/D pøevodník. Zde je implementován 
12 bitový AD pøevodník s pøedøazeným 
analogovým multiplexerem.
Pøestože výkon STM32F101C6 znaè-
nì pøekonává možnosti bìžných 8 bito-
vých mikrokontrolérù, zùstává spotøe-
ba mikrokontroléru na pøijatelné úrovni. 
Pøi maximální frekvenci 36MHz, pro-

gramu bìžícím v interní pamìti Flash 
a všemi povolenými periferiemi je ty-
pický odbìr 22mA.

Uvažujeme-li nad pøechodem na nový 
typ mikrokontrolérù, pak je øada mikro-
kontrolérù STM32 od firmy STMicroe-
lectronics® ideálním kandidátem, ne-
boś dlouhodové úspìchy jádra tìchto 
mikrokontrolérù dávají tušit, že i v bu-
doucnu se toto jádro bude rozvíjet 
a konstruktéøi budou moci využít všech 
výhod plynoucích z dobøe navrženého 
jádra, které je neustále modernizová-
no, ale které je zpìtnì kompatibilní. 
A právì díky této kompatibilitì budou 
veškeré investice do programového 
vybavení zachovány a uživatel tìchto 
mikrokontrolérù se nebude muset bát 
pøechodu na výkonìjší typ mikrokon-
troléru.

Bližšie informácie:
www.st.com
kovac@soselectronic.com

PRE VÝVOJÁROV

DMA:
Direct memory acces

RTC:
Real-time clock

AWU:
Autowake-up capability 
with RTC alarm

POR:
Power-on reset

PDR:
power-down reset

PVD:
Programmable voltage 
detector
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Dá sa pripojiś na Ethernet jednoducho?
V našom portfóliu nájdete stále sa rozširujúcu ponuku LAN modulov, ktorú sme aktuálne doplnili o modul urèe-
ný pre výrobcov OEM zariadení. Dokáže previesś dáta formátu RS-232/RS-485 na Ethernet protokol. 

Pridaním toh-
to modulu do 
ex is tu júc ich 
zariadení sa 
zvýši ich úžit-
ková hodnota, 
keïže po tejto 
úprave je mož-

né ich pripojiś k LAN. Uplatnenie nájde 
v priemysle, hlavne v oblasti zberu dát, 
riadenia, sieśových aplikáciách, atï. 

Ve¾kou výhodou je krátky èas potreb-

ný na doplnenie zariadenia o Ethernet 
rozhranie. 

Základné vlastnosti:

• efektívne rozhranie pre pripojenie 
akéhoko¾vek zariadenia so sériovým 
portom 

• kompaktný modul s konektorom RJ45, 
obsahujúci špeciálny LAN obvod 

• kompletný TCP/IP stack a softvér 
pre Windows 

• prenosová rýchlosś až 230kbps 

• malé rozmery (výška len 12mm) 

• 2x12pinový (2mm) konektor pre osa-
denie na základnú dosku 

• dva GPIO piny 

• RS-232/RS-485 ready 

Bližšie informácie:
kovac@soselectronic.com
Orientaèná cena: 35€
Obj. èíslo: 62603 

Preh¾ad produktov

Typ Popis Obj.è. Orientaèná cena

WIPORT ANTENNA
Anténa pre WiPort modul WiFi 2,4GHz
LANTRONIX 930-033

7€

WIPORT konektor
Konektor pre WiPort, 2x20pin, 1mm pitch
LANTRONIX

58688
2€

WP2001000G-02
Bezdrôtový Embedded Web Server WiPort
LANTRONIX 58827 88€

XP10001000-03R
Embedded Web Server XPort RJ45
LANTRONIX 58816 40€

Vývojový prostriedok Atmel AVR DRAGON 
Vývojový a ladiaci prostriedok pre vý-
voj aplikácií s mikroprocesormi AVR 
Dragon. Je pripojitelný pomocou roz-
hrania USB, má podporu ISP a JTAG.

Základné vlastnosti

• Podporované programovacie a ladia-
ce rozhranie 

• Programovanie priamo v aplikácii - 
ISP 3-vodièové rozhranie 

• JTAG programovacie 4-vodièové IE-
EE® 1149.1 rozhranie 

• Sériové programovanie vyšším napä-
tím 

• Paralelné programovanie 

• JTAG ladenie pre obvody s Flash 
pamäśou do 32KB 

• DebugWIRE - jednovodièové AVR 
ladiace rozhranie 

• Komunikácia a napájanie cez USB - 
nie je potrebný žiadný ïalší napájací 
zdroj 

AVR dragon je navrhnutý aj pre spo-
luprácu s pokusným zapojením reali-
zovaným priamo na èasti dosky AVR 
Dragon, aj pre pripojenie k externému 
zapojeniu napr. na kontaktnom poli.

Podporované procesory:

• ATmega16, ATmega168 

• ATmega169, ATmega32, 

• ATmega3250P, ATmega325P, 

• ATmega3290P, ATmega329P 

• ATmega48, ATmega88, 

• ATtiny13, ATtiny2313, ATtiny25, 

• ATtiny45 a ATtiny85.

Ak Vám pre ladenie a programovanie 
postaèí prúd do 300mA, nepotrebuje-
te žiadny externý zdroj. Všetko zabez-
peèí USB. 

Bližšie informácie:
kovac@soselectronic.com
Objednávacie èíslo: 60646
Informatívna cena: 55€
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Presné ceny vo Vašej kategórii získate na www.soselectronic.com alebo si vyžiadajte CP.

Firma Electronic Assembly reagovala 
presne na túto požiadavku zákazníkov 
a zaèala dodávaś LCD moduly série 
EA DOG, ktoré sa vyznaèujú rovnaký-
mi mechanickými rozmermi 55x31mm 
(znakové 1x8, 2x16, 3x16 a grafický 
132x32bodov) a väèší grafický modul 
s rozmermi 55x46mm a rozlíšením 
128x64 bodov. 

Uvedené LCD moduly sú urèené pre 
prenosné zariadenia, ale takisto vïaka 
svojej univerzálnosti nájdu svoje uplat-
nenie aj v stacionárnych aplikáciách.

Hlavné výhody modulov EA DOG

• kompaktné rozmery, len 55x31mm 
pri štandardnej výške znakov 5,57mm 
(2x16) 

• novinka: 128x64 grafický modul 
s rozmermi 55x46mm, napájanie 
3,0...3,3V, SPI rozhranie 

• novinka: 132x32 grafický modul 
s rozmermi 55x31mm, 2,4...3,3V, 
SPI rozhranie 

• extrémne nízky: bez podsvietenia len 
2mm!, s podsvietením 5,8mm 

• priamo spájkovate¾ný do DPS, bez 
potreby použitia skrutiek 

• znakové LCM s rozhraním 4-, 8-bitov 
a SPI 

• grafické LCM s rozhraním SPI 

• napätie pre podsvietenie 3,3 alebo 
5V 

• nieko¾ko farieb polarizaènej fólie 
a podsvietenia 

• teplotná kompenzácia integrovaná 
v riadiacom èipe 

Rôzne verzie LCM

Momentálne je dostupných 5 rôznych 
verzií LCM DOGM. Sú to STN zeleno/
žltý, STN reflective, STN modrý nega-
tívny, FSTN pozitívny a negatívny: 

1x8 znakov, výška znaku 11,97mm 

2x16 znakov, výška znaku 5,57mm 

3x16 znakov, výška znaku 3,65mm 

128x64 bodov, uhloprieèka 2,3“ 

132x32 bodov, uhloprieèka 2,0“ 

Podsvietenie

Pre podsvietenie EA DOGM je možné 
použiś niektory z následujúcich LED 
modulov: biele, zeleno/žlté, modré, 
oranžové, èervené, plnofarebné RGB.

S týmito LED modulmi je možné vytvo-
riś až 23 rôzných kombinácií. 

Simulácia vo Windows

Pre testovacie úèely je k dispozícii prog-
ram DOG Simulator na adrese http://
www.lcd-module.de/deu/disk/start-
dog.zip a vývojový kit EA 9780-1USB 
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/
zubehoer/9780-1.pdf. 

Bližšie informácie:
kovac@soselectronic.com
Orientaèná cena modulov: 6,5€

Univerzálne 3,3V DOG LCD moduly
Snom každého konštruktéra je maś možnosś ponuknúś svojim zákazníkom produkt šitý na mieru. Ale ako to 
urobiś pri ve¾kosériovej výrobe s oh¾adom na koncovú cenu zariadenia? Ako navrhnúś zariadenie, ktoré bude 
možné vybaviś napr. lacnejším znakovým LCD modulom 1x8 znakov a súèasne maś možnosś použiś grafický LCD 
modul s rovnakými mechanickými rozmermi pre nároèného zákazníka? 

Volite¾né typy podsvietenia
Farba žltá/zelená biela modrá jantárová èervená plnofarebná

Typ EA LED55x31-G EA LED55x31-W EA LED55x31-B EA LED55x31-A EA LED55x31-R EA LED55x31-RGB

Obj. è. 51755 51751 51752 51751 51754 59492

Orientaèná cena 5,3€ 1,5€ 4,7€ 1,5€ 1,8€ 11,5€

Typ Popis Obj.è.

EADOGM081B-A LCD modul 1x8/STN Blue neg. Transmissive 51746
EADOGM081E-A LCD modul 1x8/STN pos. zel/žltý Transmissive 51747
EADOGM081L-A LCD modul 1x8/STN pos. zel/žltý Reflective 51748
EADOGM081S-A LCD modul 1x8/FSTN neg. Transmissive 51749
EADOGM081W-A LCD modul 1x8/FSTN pos. Transflective 51750
EADOGM162B-A LCD modul 2x16/STN Blue neg. Transmissive 52013
EADOGM162E-A LCD modul 2x16/STN pos. zel/žltý Transmissive 52014
EADOGM162L-A LCD modul 2x16/STN pos. zel/žltý Reflective 52086
EADOGM162S-A LCD modul 2x16/FSTN neg. Transmissive 52087
EADOGM162W-A LCD modul 2x16/FSTN pos. Transflective 52088
EADOGM163B-A LCD modul 3x16/STN Blue neg. Transmissive 52089
EADOGM163E-A LCD modul 3x16/STN pos. zel/žltý Transmissive 52091
EADOGM163L-A LCD modul 3x16/STN pos. zel/žltý Reflective 52092

Typ Popis Obj.è.

EADOGM163S-A LCD modul 3x16/FSTN neg. Transmissive 52093
EADOGM163W-A LCD modul 3x16/FSTN pos. Transflective 52094
EADOGM132B LCD mod. 132x32/STN modrý neg. Transmissive 63402
EADOGM132E LCD mod. 132x32/STN zel/žltý pos. Transmissive 63401
EADOGM132L LCD mod. 132x32/STN zel/žltý pos. Reflective 63405
EADOGM132S LCD mod. 132x32/FSTN èierny neg. Transmissive 63403
EADOGM132W LCD mod 132x32/FSTN pos. Transflective 63393
EADOGM128B-6 LCD modul 128x64 Blue neg. Transmissive 60674
EADOGM128E-6 LCD modul 128x64 Yel/Green pos. Transmissive 60675
EADOGM128L-6 LCD modul 128x64 Yel/Green pos. Reflective 60676
EADOGM128S-6 LCD modul 128x64 Black neg. Transmissive 60678
EADOGM128W-6 LCD modul 128x64 pos. Transflective 60680
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SOS - dodávate¾ kvalitného náradia WIHA
Vïaka schopnostiam a sile inovácie, sa Wiha stala jedným zo svetových výrobcov vysoko kvalitného znaèkového 
náradia. Znaèka WIHA s viac ako  65 rokmi výrobných skúseností predstavuje najvyššiu kvalitu, vyvíja produkty 
s oh¾adom na potreby užívate¾a a má dobre prepracovaný zákaznícky servis. 

WIHA kliešte - kvalita a ergonómia v jednom
Sú charakteristické hlavne svojou ergonomickou rukoväśou, ktorá zabezpeèuje optimálny prenos sily, a rúèkou z materiálu, 
ktorý vytvára presvedèivý hmatový vnem 

Séria klieští Electronic

Kvalita a presnosś - charakteristická pre sériu Electronic. Ich hlavné použitie je v mikroelektronike a vyrábajú sa v rôznych 
prevedeniach pre vodièe až do priemeru 2,0mm. Rukoväś klieští je zložená z dvoch materiálov. Prvý výlisok je vyrobený 
z èerveného TPE (termoplastický elastomer) – tvrdá zóna. Druhý výlisok je vyrobený z èierneho TPE pre oblasti citlivé na 
tlak – mäkká zóna. 

Séria klieští Professional electric

Kvalita a bezpeènosś - to je hlavná charakteristika klieští tejto série. Je možné ich používaś na zariadeniach pod napätím 
do 1000 VAC alebo 1500 VDC. Rukoväś klieští je zložená z dvochmateriálov. Prvý výlisok je vyrobený zo žltého TPE (ter-
moplastický elastomer) – tvrdá zóna. Druhý výlisok je vyrobený z èerveného TPE pre oblasti citlivé na tlak – mäkká zóna. 

Séria klieští Inomic

Inovácia a ergonomika sú prívlastky tejto novej skupiny klieští. 
Ich hlavnou výhodou je tvar a vyšší prenos sily. S bežnými kliešśami je možné 
dosiahnuś prenos maximálne 43% vynaloženej sily. Kliešte Inomic zvyšujú túto 
hodnotu až na 70%. 

Typ Obj. èíslo mäkké 
vodièe

stredne tvrdé 
vodièe

tvrdé 
vodièe

extrémne 
tvrdé vodièe

dåžka
 klieští [mm]

Z 40 0 03 268121 ∅=0,8mm 118

Z 40 1 03 268138 ∅=1,0mm 128

Z 41 1 03 268183 ∅=1,3mm 138

Z 46 0 03 268336 ∅=1,3mm 138

Typ Obj. èíslo
mäkké 
vodièe

stredne tvrdé 
vodièe

tvrdé 
vodièe

extrémne 
tvrdé vodièe

dåžka 
klieští [mm]

Z 01 0 06-160 267056 ∅=3,0mm ∅=2,0mm 160

Z 01 0 06-180 267087 ∅=3,3mm ∅=2,2mm 180

Z 01 0 06-200 267117 ∅=3,6mm ∅=2,5mm 200

Z 05 0 06-160 267209 ∅=2,5mm ∅=1,6mm 160

Z 05 0 06-200 267278 ∅=2,8mm ∅=1,8mm 200

Z 05 1 06-160 267285 ∅=2,5mm ∅=1,6mm 160

Z 05 1 06-200 267292 ∅=2,8mm ∅=1,8mm 200

Z 07 0 06 267322 160

Z 09 0 06 267353 160

Z 12 0 06-140 267377 ∅=4,0mm ∅=2,5mm ∅=1,8mm 140

Z 12 0 06-160 267414 ∅=4,0mm ∅=2,8mm ∅=2,0mm 160

Z 14 0 06 267452 ∅=4,0mm ∅=2,5mm 160

Z 16 0 06-160 267483 ∅=3,5mm ∅=2,5mm ∅=2,0mm 160

Z 16 0 06-200 267544 ∅=4,2mm ∅=3,0mm ∅=2,5mm 200

Typ Obj. èíslo mäkké 
vodièe

stredne tvrdé 
vodièe

tvrdé 
vodièe

extrémne 
tvrdé vodièe

dåžka
 klieští [mm]

Z 01 9 16 306588 ∅=3,23mm ∅=2,2mm
Z 06 9 16 306618 ∅=2,5mm ∅=1,6mm 118

Z 12 9 16 306663 ∅=4,0mm ∅=2,8mm ∅=2,0mm 160

Rovný tvar:  Klasické kliešte
Svaly a š¾achy sú namáhané ohýbaním ruky. 
To taktiež obmedzuje možnosś pohybu. 

Šikmý tvar: Inomic kliešte
Uvo¾nená pozícia ruky chráni zápästie, š¾achy a svaly. Toto optimalizuje 
predåženie systému ruky a paže bez ohýbania zápästia.
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Wiha skrutkovaèe SoftFinish® electric

Bezpeèný a komfortný izolovaný VDE 
skrutkovaè. vyrobený z vysoko kvalit-
nej chróm-vanád-molybdénovej ocele, 
s izoláciou, do 1500V DC alebo 1000V 
AC. Rukoväś je viac-dielna SoftFinish®, 
s mäkkým úchytom.

Wiha PicoFinish - skrutkovaèe pre jemnú prácu

Séria PicoFinish ponúka ergonomický dizajn a použitie kvalitných materiálov. Je urèená pre precíznu prácu na elektronike, 
pri svorkovniciach atï. Vlastnosti: pohodlná práca vïaka mäkkej povrchovej úprave, otáèavý vrchlík umožòujúci otáèanie 
skrutkovaèa jednou rukou , výrazne oznaèenie ve¾kosti skrutkovaèa pre rýchlu orientáciu, dlhá životnosś vïaka kvalitnej 
chróm-vanádium-molybdénovej ocele.

Wiha Ceramic - antistatický ladiaci nástroj pre laboratóriá

Wiha Ceramic je 
presný skrutko-
vaè s keramic-
kým driekom. 
Je to ideálny 
nástroj pre aké-
ko¾vek použitie 

v laboratóriách napr. pri práci vo vysokofrekvenèných ladených obvodoch. Keramická rukoväś a driek sú kompletne anti-
magnetické a antistatické. To je základná požiadavka pri práci s vysoko citlivými súèiastkami , ako sú kondenzátory, cievky 
a podobne. Keramický driek je odolný voèi mechanickému poškodeniu, kyselinám, koróznym a tepelným vplyvom. 

Wiha bity - nástavce pre každú situáciu
V ponuke firmy WIHA nájdete aj rôzne bity. Durabity, Diamant bity, torzné bity alebo bity na skrutkovanie pod uhlom. 

Wiha Durabity
„Zakusnú sa“ do hlavy skrutky a sú ex-
trémne odolné voèi opotrebeniu. 

Wiha Diamant bity
Mikroskopicky uchopia hlavu skrutky. 

Wiha Torzné bity
V ponuke sú tri verzie: ZOT Torsion = 
vhodné pre skrutkovanie do tvrdých 
materiálov. HOT Torsion = ideálne pre 
drevo a iné mäkké materiály. TiN Tor-
sion = má vlastnosti ZOT aj HOT bi-
tov. Spoloènou vlastnosśou je ve¾ká 
pružnosś bitov pri špièkách krútiaceho 
momentu. 

Wiha Inkra bity
Špecialista pre skrutkovanie pod uh-
lom. 

Wiha Standard bity
Kompletný programový rozsah vynika-
júcej kvality za rozumnú cenu. 

Typ Obj. èíslo

320N 2,5x0,4x75 008208 2,5 75 179 23

320N 3,0x0,5x100 008215 3,0 100 204 23

320N 4,0x0,8x100 008239 4,0 100 211 30

320N 5,5x1,0x125 008260 5,5 125 243 36

Typ Obj. èíslo

321N PH0x60 008468 PH0 60 164 23

321N PH1x80 008475 PH1 80 191 30

321N PH2x100 008482 PH2 100 218 36

Typ Obj. èíslo

322 SW5x125 008550 5 125 236 30

322 SW5,5x125 008567 5,5 125 236 30

322 SW8x125 008598 8 125 243 36

Typ Obj. èíslo

324 PZ0x60 008772 PZ0 60 164 23

324 PZ1x80 008789 PZ1 80 191 30

324 PZ2x100 008796 PZ2 100 218 36

Typ Obj. èíslo Popis

260P K6 005030 Sada 6ks precíznych plochých a krížových skrutkovaèov

260P K7 005047 Sada 7ks precíznych plochých a krížových skrutkovaèov

Typ Obj. èíslo

270 0,9x0,35x15 021634 0,9 0,35 15 94,5 12,5

270 1,3x0,35x15 021641 1,3 0,35 15 94,5 12,5

270 1,8x0,35x15 021672 1,8 0,35 15 94,5 12,5

270 2,6x0,35x15 021689 2,6 0,35 15 94,5 12,5

Typ Obj. èíslo

271 PH0x15 021696 PH0 2,6 15 94,5 12,5

Typ Obj. èíslo Popis Cena 

7927-023 064433 6ks bitov s magnetickým skrutkovaèom 6,66 €
380 25 270513 Skrutkovaè / magnet. násada pre bity 1000V AC + 6bitov 18,5 €
281 01 294632 Skrutkovaè / magnetická násada pre bity 57mm 6,5 €
384-125 014759 Skrutkovaè / magnetická násada pre bity 125mm 11 €
7010 DR 247133 3ks plochých bitov DuraBit balených v blistri: 4,5; 5,5; 6,5 x25mm 8,85 €
7010 TiN 084554 3ks plochých bitov TiN-Torsion balených v blistri: 4,5; 5,5; 6,5 x25mm 5,6 €
7010 Z1 078638 2ks plochých bitov Standard balených v blistri: 4,5; 5,5 x25mm 2,1 €
7010 Z2 078645 2ks plochých bitov Standard balených v blistri: 6,5; 8,0 x25mm 2,1 €
7011 DR1 242695 3ks krížových bitov DuraBit balených v blistri: PH1; PH2; PH3 x25mm 7,9 €
7011 TiN1 078478 3ks krížových bitov TiN-Torsion balených v blistri: PH1; PH2; PH3 x25mm 5,1 €
7011 Z1 078584 3ks krížových bitov Standard balených v blistri: PH1; PH2; PH3 x25mm 1,97 €

DuraBit

Diamond Bit

TiN Torsion Bit

ZOT Torsion Bit

HOT Torsion Bit

Inkra Bit

Standard Bit
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Ceny sú uvedené v eurách a slúžia len pre Vašu rýchlu orientáciu.

Nad slnko jasné riešenie
Solárne káble až do 120°C

Vo firme Lapp Kabel bol v spoluprá-
ci s mnohými užívate¾mi v pravý èas 
položený dôraz na inováciu v oblasti 
„obnovite¾ných zdrojov energie“. Vïa-
ka neustále prebiehajúcemu vývoju 
jednotlivých prvkov je možno fotovol-
taický jav slneèného žiarenia využívaś 
stále efektívnejšie.

 

Overená kvalita

Kábel LAPPTHERM SOLAR plus pod-
stúpil v spolupráci so skúšobòou TUV 
Rheinland ve¾a tvrdých, niekedy až 
extrémnych skúšok.

Pozornosś bola venovaná predovšet-
kým odolnosti voèi slneènému žiare-
niu, poveternostným vplyvom, vplyvom 
ozónu a starnutia. Po úspešných skúš-
kach obdržal tento kábel certifikát ty-
povej skúšky („TYPE APPROVED“). 
Vïaka vo¾be špeciálnych materiálov 
pre izoláciu žíl a vonkajší plášś, ktoré 
sú obzvlášś odolné voèi vyšším teplo-
tám, prekraèuje kábel LAPPTHERM 
SOLAR plus svojou trvalou teplotnou 
odolnosśou +120°C dokonca hodnotu 
teploty požadovanú v skúšobnej nor-

me TUV.

Privedieme k Vám slnko s istotou

Že to nikto nedokáže? Bez špeciálnych 
materiálov izolácie vodièov a plášśa je 
to naozaj takmer nemožné. Vieme ako 
na to.

Pre prenos elektrickej energie staèí 
èisto teoreticky iba medený vodiè. Izo-
lácia a vonkajší plášś slúžia v podstate 
iba na ochranu pred skratom a nebez-

peèným dotykom.

Ale práve vo vonkajšom prostredí je 
táto ochrana extrémne zaśažovaná po-
veternostnými vplyvmi, UV žiarením, 
ozónom a predovšetkým teplotným 
vplyvom.

Vynikajúce hodnoty odolnosti tých-
to solárnych káblov až do +120°C 
prakticky eliminujú starnutie izolácie 
v dôsledku pôsobenia vysokých teplôt. 
Preto sú inštalované po celom svete aj 
v teplých oblastiach. Ïajšou kritickou 
oblasśou je odolnosś voèi UV žiare-
niu. V prípade použitia bežných káblov 
s pryžovou izoláciou môže totiž dôjsś 
k problémom už po nieko¾kých rokoch 
používania. Vplyvom UV žiarenia zmäk-
nú a nevydržia. Použitím pocínovaných 
vodièov, zosieśovaných polymérov ale-
bo pancierovaním dosiahneme dlho-
dobú trvanlivosś, životnosś a prevádz-
kyschopnosś káblov bez rizika výpadku 
a tým spôsobeného narušenia funkcie 
celého zariadenia.

Bližšie informácie:
fogos@soselectronic.com
Orientaèná cena: od 100€ /100m

Experti odhadujú, že energetický potenciál produkovaný slnkom je prakticky nevyèerpate¾ný - minimálne pre 
ïalšie 4 miliardy rokov. Množstvo solárnej energie dopadajúcej na zem prekraèuje dennú spotrebu 10 000 - 15 
000 krát. Nielen z tohto dôvodu sa v posledných rokoch etablovala fotovoltaická technológia v oblasti „obnovi-
te¾ných zdrojov energie“ a vyvolala v tomto odbore skutoèný boom.

Typ Popis Obj.èíslo  

LAPPTHERM SOLAR plus BK 1x2,5 100m Vodiè TPE 120°C D=5,8mm èierny  0026085

LAPPTHERM SOLAR plus BU 1x2,5 100m Vodiè TPE 120°C D=5,8mm modrý 0026091 

LAPPTHERM SOLAR plus RD 1x2,5 100m Vodiè TPE 120°C D=5,8mm èervený 0026088 

LAPPTHERM SOLAR SR BK 1x2,5 100m Vodiè TPE 95°C D=5,4mm èierny 0026773 

LAPPTHERM SOLAR SR BK 1x4,0 100m Vodiè TPE 95°C D=6,0mm èierny 0026073 

LAPPTHERM SOLAR SR BK 1x6,0 100m Vodiè TPE 95°C D=6,8mm èierny 0026873 

LAPPTHERM SOLAR XL BK 1x2,5 100m Vodiè 120°C D=5,6mm èierny 0026970 

LAPPTHERM SOLAR XL BK 1x4,0 100m Vodiè 120°C D=6,0mm èierny 0026971 

LAPPTHERM SOLAR XL BK 1x6,0 100m Vodiè 120°C D=7,1mm èierny 0026972
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Weller - špièka medzi spájkovaèkami
Ak potrebujete spo¾ahlivú a kvalitnú spájkovaciu stanicu, produkty Weller sú urèené práve Vám. Tieto stanice sú 
ob¾úbené medzi zákazníkmi od zaèiatku našej existencie. Preèo? 
• fungujú dlhodobo aj pri záśaži 8 hodín denne 
• udržujú presnú teplotu hrotu (hroty sa šetria, nedochádza k studeným spojom, spájka sa nepretaví) 
• majú prepracované riadenie vyhrievania hrotov 
• sú vyrobené z kvalitných materiálov 
• sú aj v antistatickom prevedení 
• majú dlhodobú tradíciu 
Predstavujem Vám tri novinky z ponuky firmy SOS electronic

WR 3M

Táto nová Weller stanica je navrhnu-
tá pre použitie v priemyselnej výro-
be, opravovniach alebo laboratóriách 
a poskytuje prepracované a profesi-
onálne riešenie spájkovacej techniky 
s použitím najnovších technológií.

Vlastnosti:
• Trojkanálová stanica s automatickou 

detekciou rúèok
• Ve¾ký LCD displej s indikáciou teploty
• Funkcia Vacuum pre pridržanie a vy-

bratie súèiastok
• Podtlak (Vac) max.0,7 baru a max. 

prietok (Air)18 l/min
• USB-port
• Možnosś pripojenia akejko¾vek spáj-

kovacej rúèky

Príslušenstvo:
Vhodné príslušenstvo si môžete vybraś 
pod¾a vlastných potrieb zo širokej ponuky 
firmy Weller

Technické údaje:
Rozmery (š x h x v) 237 x 235 x 102 mm

Hmotnosś cca 6,7 kg

Napájacie napätie 230 V, 50 Hz

Max. výkon 420 W

Rozsah teplôt 50°C – 550°C

Presnosś 
nastavenej teploty ± 9°C

Teplotná stabilita ± 2°C

Obj. è. 63983

Orientaèná cena 1260€ 

WD 2M  

Dvojkanálová mikroprocesorom riade-
ná spájkovacia stanica urèená pre prie-
myselné aplikácie ako aj pre použitie 
v opravovniach a laboratóriách.

Vlastnosti:
• Presné a rýchle nastavenie teploty 
• Optimálne dynamické správanie sa 

teploty
• Automatické zisśovanie typu rúèky 
• Ve¾ký LCD displej
• Tri fixné teploty nastavite¾né tlaèítkami
• Špecifické nastavenia a kalibrovanie 

funkcií
• Možnosś naprogramovania teploty
• Možnosś riadenia na dia¾ku
• USB pripojenie

Príslušenstvo:
WMRT odspájkovací set 005 13 173 99
Odspájkovacia mikro pinzeta 
RTW 2 set spájkovacích hrotov
WMRTH Stop + Go stojan

WHA 900

Teplovzdušná stanica WHA 900 je 
vhodná pre menšie opravy ako aj iné 
aplikácie napr. zmrašśovanie teplom.  
WHA 900 je vybavená interným èer-
padlom s nastavite¾ným prietokom 
vzduchu a externou rúèkou s nastavi-
te¾nou teplotou, ktoré sú elektronicky 
riadené. 

Vlastnosti:
• Analógové nastavenie teploty
• Antistatická stanica
• Antistatická rúèka aj prívodná hadica
• Standby mód a kalibraèná funkcia
• Dva otoèné potenciometre na regu-

láciu teploty a prietoku vzduchu

Príslušenstvo:
Stojan pre dýzy 005 15 048 99
Nástroj na výmenu dýz 005 15 049 99
Držiak pre DPS 005 33 164 99

Technické údaje:
Rozmery (d x š x v) 134 x 108 x 147mm

Napájanie 230 V / 50 Hz

Max. výkon 160 W 

Rozsah regulácie teploty 50°C – 450°C

Presnosś
nastavenej teploty ± 9°C

Stabilita teploty ± 5°C

Obj. è. 63981

Orientaèná cena 279€ 

Technické údaje:
Rozmery (š x d x v) 235 x 175 x 110mm

Hmotnosś cca. 6,7 kg

Napájacie napätie
230 V (120 V)
50 Hz (60 Hz)

Max. výkon 700 W

Prietok vzduchu 5 – 50 l/min

Rozsah teplôt 50°C – 550°C

Obj. è. 63982

Orientaèná cena 629€ 

Bližšie informácie:
fogos@soselectronic.com
www.soselectronic.com
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Kondenzátory s dielektrikom 
z polyesteru (PET)

sú vhodné pre všeobecné použitie 
ako blokovacie, väzobné, odde¾ovacie 
príp. iné. S rastúcou teplotou kapaci-
ta nepatrne stúpa. Sú to série FKS, 
MKS.

Kondenzátory s dielektrikom 
z polypropylénu (PP)

sú vhodné do obvodov s vyššími frek-
venciami a s väèším pulzným zaśaže-
ním - do LC filtrov, oscilátorov, TV a au-
dio zariadení, do osvet¾ovacej techniky 
i výkonovej elektroniky. S rastúcou 
teplotou kapacita nepatrne klesá. Sú 
to série FKP, MKP.

Kondenzátory s dielektrikom 
kombinovaným (PET a PP)

sa vyznaèujú výbornou tepelnou sta-
bilitou kapacity – vhodné do auto-
mobilovej elektroniky, do osvet¾ovacej 
techniky. Sú náhradou za kondenzá-
tory s dielektrikom z polykarbonátu, 
ktorých výroba bola ukonèená. Sú to 
série FKM, MKM.

Odrušovacie kondenzátory bez-
peènostných tried X1,X2,Y1,Y2

sa vyrábajú klasickou technológiou 
z impregnovaného metalizovaného pa-
piera i s dielektrikom z polypropylénu.

Z konštrukèného h¾adiska sa vyrábajú 
v zásade dvomi technológiami – tzv. 
film/fólia a metalizované. Sú to série 
MP3-X1, MP3-X2, MP3-Y2, MKP-X2, 
MKP-Y2.

SOS electronic rozširuje svoju sklado-
vú ponuku o vybrané hodnoty nasle-
dovných sérií:

Séria FKP1

Kondenzátory sé-
rie FKP1 predsta-
vujú „High-End“ 
triedu medzi fólio-
vými kondenzátor-
mi. Z konštrukèného h¾adiska sú to 
kondenzátory s dielektrikom s polypro-
pylénu (PP) a tzv. film/fólia. Sú odolné 
voèi extrémnemu pulznému zaśaženiu, 
majú ve¾mi nízky stratový èinite¾, vy-
soký izolaèný odpor a popri tom majú 
výbornú samoobnovovaciu schopnosś. 
Vyrába sa v rozsahu kapacít 100 pF 
až 220 nF, pre napätia 400 VDC až 
2000 VDC (na zákazku aj 4000 VDC 
a 6000 VDC)

Typické aplikácie:

• spínané zdroje

• výkonová elektronika

• rozkladové obvody v TV a monito-
roch

MKP10

Kondenzátory série MKP10 sú tiež 
vhodné do pulzných aplikácií. Z kon-
štrukèného h¾adiska sú to kondenzáto-
ry s dielektrikom s polypropylénu (PP) 
a tzv. metalizované. Majú ve¾mi nízky 

stratový èinite¾ a popri tom majú vý-
bornú samoobnovovaciu 
schopnosś. Vyrába sa v 
rozsahu kapacít 1000 pF 
až 15μF pre napätia 250 
VDC až 1600 VDC.

MKS4

Séria MKS4 je naj-
širšia rozsahom 
pracovných na-
pätí i rozsahom 
kapacít a pravde-
podobne aj najroz-
šírenejšia, keïže 
ide o kondenzátory 
pre všeobecné po- užitie ako 
blokovací príp. väzobný kondenzátor. 
Z konštrukèného h¾adiska sú to kon-
denzátory s dielektrikom s polyesteru 
(PET) a tzv. metalizované. Vyznaèuje 
sa výborným pomerom objem/kapaci-
ta a dobrou samoobnovovacou schop-

nosśou. Vyrába sa v rozsahu kapacít 
1000 pF až 220 μF pre napätia 50 
VDC až 2000 VDC.

Neváhajte vyžiadaś si ponuku aj na ïal-
šie hodnoty týchto prípadne aj iných 
sérií z produkcie firmy WIMA.

SORTIMENT

Bližšie informácie:
buhla@soselectronic.com
www.soselectronic.com

Firma WIMA je tradièný nemecký výrobca fóliových kondenzátorov pre elektroniku. V ponuke má kondenzátory 
s dielektrikom z polyesteru, polypropylénu i z impregnovaného metalizovaného papiera (dodnes neprekonané, 
pokia¾ ide o nároky na hor¾avosś a samozhášavosś). Kondenzátory sú vyrábané v prevedení pre povrchovú mon-
táž (SMD), s radiálnymi vývodmi do DPS ako aj so špeciálnymi vývodmi. 

Pri type „film/fólia“ tvorí elektródy kovová fólia a medzi 
nimi je dielektrikum z plastového filmu (PET, PP alebo 
MIX).

Výhody tejto konštrukcie sú:

• vysoká pulzná zaśažite¾nosś

• vysoký izolaèný odpor

• možnosś dosiahnuś toleranciu kapacity až 1%

Nevýhoda:
• na konci životnosti (viac ako 300 000 hodín) sa 

skratujú.

Pri type „metalizovaný“ je plastový film (PET, PP, MIX, 
kondenzátorový papier) pokrytý vrstvou kovu (je meta-
lizovaný) z jednej alebo z oboch strán. Kovová vrstva je 
spojená s elektródami

Výhody tejto konštrukcie sú:

• vysoká kapacita pri malých rozmeroch

• výborná samoobnovovacia schopnosś

• ve¾mi dobrý pomer cena/výkon

Nevýhoda:

• nízka pulzná zaśažite¾nosś

Jednotka medzi kondenzátormi
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Základné údaje:
Priezvisko: 222

Meno: 412 (celé meno 222-412)

Meno otca: Wago Wago

Meno matky: Cage Clampová

Dátum narodenia: leto 2007

Hmotnosś: 3,072g

Výška: 14,5 mm

Farba pleti: sivá.

Farba údov: oranžová

Celkový zdravotný (resp. technický) stav: 
vynikajúci

Zvláštne znaky: mimoriadne silná, pekná 
a spo¾ahlivá.

Už sme sa spolu hrali, napr. sme jej vyhriali 
izbièku na 85°C a v pohode, bez problémov 
to znášala. Už aj papá (má síce podivné chute 
ale apetít dobrý) - rôzne drôtiky i lanká (od 
0,08mm2 až po lanko 4mm2) a vždy po dva naraz 
a nepotrebuje ani vidlièku ani nožík ani žiaden 
skrutkovaè. A zúbky vie tak pevne zovrieś, že 
sme tie drôtiky nevedeli vytiahnuś. Potom sme 
do drôtikov pustili 32A a len sa bezstarostne 
smiala. A pri 400V òou ani nezatriaslo. Máme 
z nej radosś. Urobte si ju aj Vy.

SORTIMENT

Kompaktná WAGO spojka 
pre všetky druhy vodièov
Tešíme sa z prírastku do rodiny

Bližšie informácie:
www.soselectronic.com
buhla@soselectronic.com

Orientaèná cena: 0,22€
Obj. èíslo: W222-412

Sú to kondenzátory pre všeobecné použitie s teplotným 
rozsahom -40°C až 85°C  a toleranciou ±20%.

Ste obmedzení konštrukènou výškou? Ponúkame Vám sériu elektrolytických kondenzátorov od výrobcu Jami-
con (séria SS) v rozsahu hodnôt od 0,1uF až po 100uF všetky s výškou 7mm. Aktuálna ponuka na sklade SOS 
electronic bola zdvojnásobená (poèet skladových typov).

7 – Vaše šśastné èíslo
Subminiatúrne elektrolytické kondenzátory s jednotnou výškou 7 mm - ELMIN

Typ Obj. è.

ELMIN 0,1uF 63V SMSE -4x7x1,5 mm S012964

ELMIN 0,22uF 63V SMSE -4x7x1,5 mm S012966

ELMIN 0,33uF 63V SMSE 4x7x1,5 mm S012967

ELMIN 0,47uF 63V SMSE 4x7x1,5 mm S012968

ELMIN 100uF 16V SMSE 6,3x7x2,5 mm S049688

ELMIN 10uF 25V SMSE -4x7x1,5 mm S049689

ELMIN 10uF 35V SMSE -5x7x2 mm S049692

ELMIN 10uF 50V SMSE  -6,3x7x2,5 mm S049694

ELMIN 1uF 63V SMSE  -4x7x1,5 mm S012970

ELMIN 2,2uF 50V SMSE  4x7x1,5 mm S012961

ELMIN 2,2uF 63V SMSE  -4x7x1,5 mm S049695

ELMIN 22uF 10V SMSE  -4x7x1,5 mm S012957

Typ Obj. è.

ELMIN 22uF 16V SMSE  4x7x1,5 mm S049685

ELMIN 22uF 25V SMSE  5x7x2 mm S049690

ELMIN 22uF 35V SMSE  -6,3x7x2,5 mm S049693

ELMIN 3,3uF 50V SMSE  -4x7x1,5 mm S012962

ELMIN 3,3uF 63V SMSE  5x7x2 mm S049696

ELMIN 33uF 10V SMSE  -4x7x1,5 mm S049683

ELMIN 33uF 25V SMSE  -6,3x7x2,5 mm S049691

ELMIN 4,7uF 50V SMSE  4x7x1,5 mm S012963

ELMIN 4,7uF 63V SMSE  6,3x7x2,5 mm S049697

ELMIN 47uF 10V SMSE  -5x7x2 mm S049684

ELMIN 47uF 16V SMSE  6,3x7x2,5 mm S049687

ELMIN 6,8uF 16V SMSE  4x7x1,5 mm S012959

Bližšie informácie:
buhla@soselectronic.com
www.soselectronic.com
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Firma SOS electronic má vo svojej  ponuke GPS moduly a prijímaèe už od roku 2004. Za tieto roky oblasś bez-
drôtových technológií a zvlášś GPS modulov zaznamenala výrazný nárast, èo sa dá pripísaś zrušeniu obmedzení 
zo strany USA ako prevádzkovate¾a systému GPS a následnému nasadeniu týchto modulov v aplikáciách vyža-
dujúcich vysokú presnosś urèenia polohy.

Produkt/Výrobca EB-A802-P/EverMore LEA-4H/u-Blox LR 9548S/Leadtek A1080-A/Tyco

Èip ANTARIS 4 ANTARIS 4 SiRF Star III SiRF Star III
Poèet kanálov 16 16 20 20
Citlivosś dBm -158 -158 -159 -159
TTF (s)  horúci štart 3,5 <3,5 1 1

teplý štart 33 33 38 32
studený štart 34 34 42 35

Presnosś (m) <15 (95) 2,5 (50) 10 <10 (50)
Protokol NMEA, UBX, RTCM NMEA, UBX, RTCM NMEA, SiRF, Binary NMEA
Anténa pasívna alebo aktívna pasívna alebo aktívna aktívna aktívna
Sériové porty 1xUART, 1xUSB 1xUART, 1xUSB 2x UART 1xRS232
Podpora DGPS/SBAS + + + +
Signál 1pps + + + +
Napájacie napätie 3,3±0,1V 2,7...3,3V 3,3...5,0 3,0...3,6
Maximálna spotreba 39mA 39mA 49 36
Rozsah prac. teplôt -40...+85°C -40...+85°C 40...85 30...85
Rozmery 22,4x17,0x3,0mm 22,4x17,0x3,0mm 24,0x20,0x3,0 16,2x19,0x2,4mm

GPS moduly a dataloggery
od firmy EverMore Technology

Na trhu je 
v súèasnosti 
prítomných 
n i e k o ¾ k o 

výrobcov èi-
pov pre GPS 

prijímaèe, azda 
najznámejším predsta-

vite¾om je èip SiRFStarIII, ktorý 
je stále lídrom v tejto oblasti. Rastie mu 
však silná konkurencia v podobe èipu 
Antaris, ktorý je spoloèným výrobkom 
firiem ATMEL a ublox. Tento èip použí-
va najpokrokovejšie technológie a vïa-
ka mimoriadnej citlivosti je ho možné 
nasadiś aj v uzavretých priestoroch (bu-
dovách alebo mestských kaòonoch). 
V tejto súvislosti sme sa rozhodli rozšíriś 
našu ponuku GPS modulov a prijíma-
èov o nieko¾ko zaujímavých noviniek, 
ktoré urèite nájdu svoje uplatnenie pri 
vývoji vašich nových produktov.

Firma EverMore Technology, Inc., kto-
rej výrobky aktuálne doplòame do na-
šej ponuky, vznikla v roku 1998 na Tai-
wane a venuje sa výluène vývoju a vý-
robe GPS modulov a prijímaèov. Ako 
jedna z mála v tejto oblasti disponuje 
firma EverMore Technology vlastným 
GPS chipsetom, ktorý sa vyznaèuje 
extrémne nízkou spotrebou v aktívnom 
stave. GPS modul EB-E36, postave-
ný na tomto chipsete, má spotrebu 
v aktívnom stave len 14mA a preto sa 
výborne hodí do prenosných, batéri-
ou napájaných zariadení. GPS modul 
s oznaèením EB-E36-5Hz používajúci 

rovnaký chipset je urèený pre rýchlo sa 
pohybujúce predmety, napr. lietadlá, 
a posiela lokalizaèné dáta s frekvenci-
ou 5 krát za sekundu (štandardné mo-
duly 1 krát za sekundu). Pre zvýšenie 
presnosti je tento chipset navyše vy-
bavený technológiou WAAS/EGNOS 
a tiež má výstup 1PPS pre synchroni-
záciu èasu.

Pre aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká 
citlivosś má  firma EverMore Techno-
logy v ponuke dva moduly osadené 
najnovšim èipom Antaris4 s oznaèe-
ním EB-A803-P a EB-A802-P. Prvý 
z nich je pinovo kompatibilný s GPS 
modulom ublox TIM-4H a druhý s mo-
dulom ublox LEA-4P. Obidva moduly 
majú ve¾mi nízku spotrebu v aktívnom 
režime – len 39mA a okrem sériového 
portu podporujú aj USB port. Uvede-
né moduly dokážu pracovaś s aktívnou 
aj pasívnou anténou (napr. 2J431MP 
z nášho sortimentu).

Okrem modulov firma EverMore Tech-
nology vyrába aj množstvo zapuzdre-
ných GPS prijímaèov a dataloggerov, 

z ktorých sme nieko¾ko zaradili do 
nášho sortimentu. Sú to napr. Blue-
Tooth prijímaèe BT-R800 s èipsetom 
Antaris4 a datalogger s BlueTooth 
DL-600BT alebo GeoTagger GT-800 
a GeoTagger GT-800BT, urèené na za-

znamenávanie prejdenej trasy. DL-600 
dokáže uschovaś až 170000 zázna-
mov o prejdenej trase a zobraziś ich 
následne na Google Map, GeoTagger 
GT-800BT dokáže spárovaś pomocou 
dodávaného softvéru vaše fotografie 
s presnou pozíciou na Google Map 
a následne ich zobraziś v tomto prostre-
dí. Osobné dataloggery sú urèené pre 
kontrolu prejdenej trasy a nájdu svoje 
uplatnenie u širokého spektra zákaz-
níkov ako napr. doruèovatelia/kuriéri, 
požiarnici, pracovníci SBS, deti, atï. 

Katalógové listy jednotlivých produktov 
nájdete na www.soselectronic.com.

Porovnávacia tabu¾ka parametrov niektorých konkurenèných modulov.

Bližšie informácie:
kovac@soselectronic.com
www.soselectronic.com
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Výkonové SP (Smart Power)
moduly pre priemyselné aplikácie
Firma Fairchild Semiconductor uviedla 
na trh dva nové cenovo optimalizované 
SPM moduly s oznaèením FSAM50-
SM60A a FSAM75SM60A, ktoré do-
kážu riadiś asynchrónne motory do 
výkonu 7,5kW. LS (Low-side) IGBT po-
užívajú technológiu pomocného emi-
tora pre meranie pretekajúceho prúdu 
a pre ochranné funkcie. Integrovaný 
NTC rezistor je urèený pre meranie 
teploty puzdra a následnú reguláciu 
výkonu. Pokroèilá technológia DBC 

(Direct Bonded Chip) má za následok 
ve¾mi nízky zvodový prúd a nízky te-
pelný odpor puzdra. Uvedené moduly 
majú zabudovanú ochranu proti skratu 
a poklesu napájacieho napätia. Frek-
vencia PWM je 5kHz, ve¾kosś puzdra 
je 60x31mm.

Vlastnosti:

• 600V, 50A a 75A, 3-fázový IGBT 
invertor s integrovanými budièmi hra-
diel a ochranou

• 5kHz pracovná frekvencia

• Izolaèná pevnosś až 2500Vrms

• DBC substrát

• Nízky tepelný odpor

• Univerzálne napájanie pre riadenie aj 
budenie

• Integrovaný termistor pre monitoring 
teploty

Vhodné aplikácie:

• Riadenie 3-fázových AC indukèných 
motorov

• Riadenie 3-fázových BLDC 

(BrushLess DC) motorov

• Riadenie ventilátorov

• UPS (Uninterruptible Power Sup-
plies)

• Riadenie 3-fázových vykurovacích 
telies

Bližšie informácie:
kovac@soselectronic.com
www.soselectronic.com

Informatívna cena:
50A: 39€
75A: 55€
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Oba multimetre sú prístrojmi merajúci-
mi skutoènú efektívnu hodnotu AC sig-
nálu bez oh¾adu na jeho tvar (TRMS). 

Sú urèené pre použitie všade tam, 
kde sa nepredpokladá potreba me-
rania „v teréne“ ale len na viac-menej 

stabilných pracoviskách s prístupom 
k sieśovému napájaniu. 

UT 803 patrí do triedy jednoduchých 
stolných multimetrov, ktoré sa svojimi 
vlastnosśami a funkciami ve¾mi podo-
bajú strednej triede príruèných multi-
metrov o èom svedèia aj jeho vlastnosti 
uvedené v tabu¾ke 1. Za jeho hlavnú 
výhodu v porovnaní s podobnými mul-
timetrami je možné považovaś ve¾ký, 
ve¾mi dobre èitate¾ný podsvietený disp-
lej. UT 805 má ove¾a vyššie ambície 
a svojimi vlastnosśami sa skôr približu-
je skupine presných znaèkových stol-
ných multimetrov vyrábaných takými 
firmami ako Agilent, Keithley a pod. Je 
ho možné pokladaś za „vlajkovú loï“ 
v produkcii firmy Uni-trend.

Pred samotným testom sme si pozreli 
èo o prístrojoch uvádza výrobca na 
svojich web stránkach a pouèení tým-
to sme rozbalili originálne balenia od 
výrobcu. Prvé èo nás prekvapilo bolo, 
že u oboch zdanlivo chýbalo príslu-
šenstvo deklarované výrobcom – son-
dy, komunikaèný kábel, tepelná sonda 
a ïalšie. Našli sme len sieśový kábel, 
inštalaèné CD a manuály: k UT803 
v slovenèine a k UT805 v angliètine. 
K UT 805 bol priložený aj záznam 
z výstupného testu, èo naznaèuje po-

Test multimetrov Uni-trend UT 803 a UT 805
Spoloènosś SOS electronic má v svojej ponuke širokú škálu príruèných multimetrov. Svoju ponuku sa rozhodla 
rozšíriś o dva stolné prístroje UT 803 a UT 805 èínskeho výrobcu Uni-trend (www.uni-trend.com). Základné pa-
rametre oboch prístrojov pod¾a údajov výrobcu sú uvedené v tab. 1.

UT 803 UT 805

Funkcia Rozsahy* Najlepšia presnosś** Rozsahy Najlepšia presnosś

DC napätie 600mV až 1000V (0.3%+2) 200mV až 1000V (0.006%+2)

Vstupný odpor
600mV rozsah: 3GΩ

Ostatné rozsahy: 10MΩ
200mV a 2V rozsah : 1GΩ

Ostatné rozsahy: 10MΩ

AC napätie 600mV až 1000V (0.6%+5) 200mV až 750V (0.1%+100)

DC prúd 600μA až 10A (0.5%+3) 2mA/200mA/10A (0.03%+10)

AC prúd 600μA až 10A (1%+5) 2mA/200mA/10A (0.3%+100)

Odpor 600Ω až 60MΩ (0.5%+2) 2kΩ až 20MΩ (0.01%+5)

Kapacita 6nF až 6mF (2%+5) 6nF až 6mF (2%+5)

Teplota -40°C až 1000°C (1%+3) - -

Frekvencia 6kHz až 60MHz (0.1%+3) 6kHz až 60MHz (0.1%+3)

Doplnkové funkcie
Auto rozsahy, min/max, podržanie, multifunkèná objímka, test diód 
a tranzistorov, skratu, vo¾ba merania meranie AC+DC alebo len AC 
(do 100kHz TRMS) zložky napätia

Auto rozsahy, min/max, podržanie, pamäś (záznamník), ochýlka od 
referencie, kalibrácia (nulovanie), multifunkèná objímka, test diód 
a tranzistorov, skratu, vo¾ba merania meranie AC+DC alebo len AC 
(do 100kHz TRMS) zložky napätia

Displej 5999 220000

Napájanie 220V/50Hz alebo 6x1.5V batéria (R20) 220V/50Hz

Komunikácia RS232/USB RS232/USB

Príslušenstvo Sondy, krokosvorky, kábel 220V, manuál, teplotná sonda, RS232/
USB kábel, softvér, manuál

Sondy, krokosvorky, kábel 220V, manuál, RS232/USB kábel, 
softvér, manuál

Tab. 1. Preh¾ad základných parametrov a funkcií stolných multimetrov UT 803 a UT 805.

* Meracie rozsahy sa prepínajú ako desaś násobky predchádzajúceho nižšieho rozsahu až na prúdové rozsahy v UT803, ktoré sú ve¾mi široké a tým neumožòujú také 
presné meranie ako by bolo možné pri jemnejšom delení.

** Presnosś je vyjadrená ako % z odmeranej hodnoty + poèet jednotiek na najnižšom mieste displeja. 
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merne seriózny postoj výrobcu k jeho 
„vlajkovej lodi“ medzi multimetrami. Nie 
je to síce kalibraèný certifikát ako to 
býva u znaèkových prístrojov ale je to 
urèite viac ako by sme bežne oèakávali 
od výrobcu z Èíny.

Po chvíli váhania sme sa pri h¾adaní 
rozhodli pozrieś pod pomerne rozmer-
ný kryt na hornej strane prístrojov pod 
ktorým, pod¾a návodu, mali byś ukryté 
niektoré poistky, príp. aj alternatívne 
batérie (UT 803) a tu sme s radosśou 
našli všetko „chýbajúce“ príslušenstvo. 
Nápad s takýmto odkladacím priesto-
rom sa nám zdá byś celkom zaujímavý 
až na drobnú chybièku krásy a to, že 
ak je priestor prázdny, kryt po uvo¾-
není poistných skrutiek nie je za èo 
zachytiś a otvoriś (nepomohol ani ostrý 
skrutkovaè) a je nutné prístroj obrátiś 
hore nohami aby kryt vypadol – chýba 
nejaká úchytka alebo pružinka v aretá-
cii krytu.

V ïalšom už sme už žiadne problémy 
nezaznamenali. Po pripojení na sieś 
oba multimetre pracovali bez problé-
mov. Mimochodom, sieśové vypínaèe 
umiestnené na zadnom paneli prístroja 
nie sú, pod¾a nášho názoru, ve¾mi 
šśastným riešením, najmä ak u stolné-
ho prístroja je možné predpokladaś, že 
na pracovisku bude „obložený“ aj iný-
mi meracími prístrojmi. Oba prístroje 
majú ve¾mi dobre èitate¾né displeje aj 
keï rôzneho prevedenia, ktoré okrem 
meranej hodnoty zobrazujú aj režim 
prístroja a u kvalitnejšieho UT 805 aj 
niektoré doplnkové informácie o mera-
nom signále, napr. frekvencia pri me-
raní AC napätia, min, max., a pod. Tro-
chu nás „obśažovala“ funkcia „sleep“ 
v UT 803, ktorá sa implicitne aktivuje 
pri každom zapnutí prístroja a po èase 
neustále uvádza prístroj do šetriace-
ho – spiaceho režimu. Toto je urèite 
vhodné pri napájaní z batérií ale pri 
napájaní zo siete sa nám zdá zbytoèná. 
Je ju možné deaktivovaś iba pri zapí-
naní prístroja kedy poèas zapnutia je 
potrebné podržaś aj tlaèidlo „RS232“, 
„Range“ alebo „Min/max“, èo nie je 
príliš šikovné riešenie. UT 803 má 
aj spínaè osvetlenia displeja - „light“, 
ale jeho funkcia sa po stlaèení nijako 
neprejavovala (možno pracuje iba pri 
napájaní z batérií, èo sme ale neskú-
šali). Ovládania oboch multimetrov je 
inak preh¾adné a intuitívne ho zvládne 
priemerne skúsený užívate¾ aj bez pod-
robného štúdia návodu. Mimochodom, 
priložený návod v slovenèine (na CD 
sú aj inojazyèné verzie) je v peknom 

technickom prevedení a nie sú to len 
rozmnožené kópie hrubého prekladu. 
Pri pozornom preèítaní je síce možné 
nájsś nieko¾ko drobných chybièiek, ale 
celkovo je naozaj na dobrej úrovni. 
To èo v òom aj v návode k UT 805 
chýba a to aj v anglickom origináli je 
údaj o maximálnom súhlasnom napätí 
na vstupoch voèi zemi v sieti a jeho 
potlaèení (je potrebné si uvedomiś, 
že ide o prístroje napájané zo siete), 
ïalej o rýchlosti merania a obmedzené 
informácie sú uvedené o komunikaè-
ných protokoloch pre dia¾kové ovláda-
nie z PC.

Po preštudovaní meracích funkcií 
oboch prístrojov, môžeme konštatovaś, 
že oba sú vybavené všetkými bežnými 
funkciami, ktoré užívate¾ od svojho 
dobrého multimetra obyèajne vyžaduje 
(tab. 1). Zaujala nás u oboch imple-
mentovaná funkcia merania „AC+DC“, 
pri ktorej multimeter meria celkovú 
efektívnu hodnotu komplexného sig-
nálu vèítane jeho jednosmernej zložky 
– túto funkciu možno ocenia užívatelia 
merajúci napr. celkový príkon zariade-
nia s dynamickými zmenami odberu zo 
zdroja , napr. batérie, meraným nepria-
mo cez prúdový odber a pod.

Multimeter UT 805 disponuje rozsiah-
lejšou výbavou doplnkových funkcií. 
Z nich by sme chceli vyzdvihnúś najmä 
funkciu záznamníka meraných hodnôt 
do internej pamäte s kapacitou 100 
meraní, prièom je možné zvoliś, ktoré 
merania sa do pamäte uložia (napr. 
každé desiate, sté a pod.). Je len ško-
da, že výrobca toto nedoplnil tak, aby 
bolo možné jednoznaène urèiś èasový 
interval medzi vzorkami v pamäti a te-
da zviazaś údaje presnejšie s reálnym 
èasom.

Aby sme overili kvalitu oboch prístro-
jov a porovnali ich s údajmi výrobcu 
vykonali sme nieko¾ko testov. Preh¾ad 
výsledkov je v tab. 2. Neoverovali sme 
zïaleka podrobne všetky funkcie, roz-
sahy a možnosti ale vytypovali sme to, 
èo by asi užívate¾ stolného multimetra 
mohol bežne meraś a niektoré „extrém-
ne“ hodnoty. Pri teste sme využili ako 
referenèný multimeter prístroj Agilent 
34410A a ako zdroje signálu generátor 
Agilent 33220A a DC zdroj Statron 
3217.

Odmerané hodnoty naznaèujú, že oba 
multimetre zrejme merajú s presnosśou 
udávanou výrobcom. Údaje sa výrazne 
nezmenili ani po nieko¾kých hodinách 
prevádzky, èo naznaèuje dobrú teplot-

nú a strednodobú stabilitu prístrojov.

Posledná vlastnosś, na ktorú sme sa 
pri teste zamerali je pripojenie multi-
metrov k poèítaèu, èo je dnes u stol-
ných multimetrov už de facto pravidlo. 
Oba multimetre sú vybavené rozhraním 
RS232 aj USB. V príslušenstve užíva-
te¾ nájde oba komunikaèné káble a na 
CD aplikaèný softvér umožòujúci pre-
nos údajov do PC, ich grafickú aj nu-
merickú prezentáciu, archiváciu v sú-
boroch a, v prípade UT805, aj dia¾kové 
prepínanie meracích funkcií. UT 803 
umožòuje bohužia¾ iba jednosmernú 
komunikáciu – cyklický prenos odme-
raného údaja do PC po stlaèení tlaèidla 
„RS232“ na prístroji, èo sa nám zdá 
u stolného prístroja nepostaèujúce.

Softvér pre UT803 po nainštalovaní 
bežal bezproblémovo cez RS232 ako 
aj USB. Pre komunikáciu cez USB ne-
bolo dokonca potrebné inštalovaś žia-
den špeciálny ovládaè, pretože prístroj 
sa identifikuje ako zariadenie z triedy 
HID, ktorého ovládaèe sú súèasśou 
všetkých súèasných Windows. Nie je 
to síce štandardné riešenie, pretože 
pod¾a štandardu USB je pre mera-
cie prístroje rezervovaná iná špeciálna 
trieda USB zariadení, ale pre užívate¾a 
aplikaèného softvéru je to ve¾mi jedno-
duché riešenie.

Iná situácia bola pri UT805. Komuni-
káciu aplikaèného softvéru cez RS232 
sa nám nepodarilo rozbehnúś – softvér 
vypisoval chybu pri inicializácii portu 
bez uvedenia akýchko¾vek podrob-
ností. Toto chovanie bolo rovnaké na 
viacerých poèítaèoch, prièom všetky 
využívali operaèný systém WindowsXP. 
Mimochodom s takýmto správaním 
softvéru sme sa už stretli aj pri iných 
multimetroch ázijského pôvodu a toto 
by si zrejme žiadalo podrobnejšie pre-
skúmanie, èo ale nateraz z èasového 
dôvodu nebolo možné. Aby sme ove-
rili, èi problém nie je v hardvéri multi-
metra alebo v kábloch vytvorili sme na 
základe údajov v návode na obsluhu 
– mimochodom nie celkom korektných 
- vlastný jednoduchý program, ktorý 
komunikoval s UT805 bez problémov. 
Na tomto mieste by sme radi pozna-
menali, že multimeter úrovne UT805 
by si zaslúžil od výrobcu implemento-
vanie štandardu SCPI a nie protoko-
lov na úrovni sedemdesiatych rokov 
minulého storoèia. Pripojenie UT805 
cez USB vyžaduje inštaláciu virtuál-
neho COMu pre èipy FTDI *- výrobca 
multimetra zrejme tieto obvody využil 
pri jeho konštrukcii. Po skúsenostiach 

pokraèovanie na strane 20
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s RS232 sme radšej stiahli a nainštalo-
vali najnovšie ovládaèe priamo z www.
ftdichip.com. Po nainštalovaní ovláda-
èa a pripojení UT805 bol tento systé-
mom korektne rozpoznaný a aplikaèný 
program komunikoval cez USB bez 
problémov.

Na záver podobných testov býva zvy-
kom vyjadriś celkové hodnotenie po-
rovnávaných prístrojov vo forme bodo-
vého vyjadrenia. V tomto prípade je to 
pomerné śažké a nie celkom korektné, 
keïže porovnávame prístroje odlišných 
kvalitatívnych tried s odlišným urèením. 

Napriek tomu sa pokúsime o takéto 
zhodnotenie, prièom nebudeme príliš 
prihliadaś k rozdielom medzi multimet-
rami ale skôr k tomu, èo by sme oèa-
kávali od multimetra danej kvalitatívnej 
triedy. Maximálny možný poèet bodov 
je 100, prièom sme ich rozdelili na 

Meracie funkcie a ich 
ovládanie, displej 

Meracie rozsahy 
a presnosś merania 
v rámci svojej triedy

Príslušenstvo 
a doplnky Pripojenie k PC Cena v rámci 

svojej triedy
Celkové bodové 

hodnotenie

UT803 15 16 20 10 20 81

UT805 20 18 20 10 17 85

Tab. 3. Závereèné bodové zhodnotenie testovaných prístrojov.

jednotlivé posudzované charakteristiky 
rovnomerne (tab. 2).

Z nášho hodnotenia vyšiel vo svojej 
triede o málo lepšie UT805. Je však 
na záujemcovi aby dobre zvážil svoje 

požiadavky na kvalitatívnu triedu pot-
žadovaného multimetra a pod¾a toho 
sa správne rozhodol pri jeho výbere. 
Dúfame, že naša recenzia mu túto úlo-
hu aspoò trochu u¾ahèí.

Autor èlánku:

doc. Ing. Ján Šaliga, PhD.

Katedra elektroniky a multimediálnych te-
lekomunikácií FEI, Technická univerzita 
v Košiciach, Letná 9, 04120 Košice, email: 
jan.saliga@tuke.sk 

pokraèovanie na strane 20

Tab. 2. Výsledky testovania vybraných parametrov multimetrov

? Výrobca udáva presnosś iba pre relatívnu meranú hodnotu, nie pre absolútnu
* Hodnota vypoèítaná z odmeraných hodnôt 1,0VDC +1,000070VAC
** Spôsob výberu meracieho rozsahu

Meraný parameter UT 803 UT 805 Agilent 34410A

Jednosmerné napätie

1,0mV±0,2mV 1,05mV±? 1,043mV

10,1mV±0,26mV 10,05mV±? 10,057mV

100,2mV±0,8mV 100,09mV±? 100,084mV

1,002V±0,005V 1,0096V±? 1,00089V

10,04V±0,05V 10,0071V±0,0003V 10,0068V

Jednosmerný prúd

10,0uA±0,35uA 10,10uA±0,1uA 10,046uA

100,0uA±0,8uA 100,13uA±0,1uA 100,067uA

1,001mA±8uA 1,00016mA±0,0001mA 1,0mA

99,9mA±1,1mA 100,06mA±0,04mA 100,058mA

1,00A±30mA 1,0012A±14mA 1,00130A

Harmonické napätie

100Hz 0,100V±1,1mV 0,10019V±0,2mV 100,0413mV

1kHz 0,100V±1,1mV 0,10019V±0,2mV 100,0362mV

10kHz 0,098V±1,1mV 0,10016V±0,2mV 100,0169mV

100kHz 0,087V±1,4mV 0,09932V±0,8mV 100,1048mV

100Hz 1,004V±11mV 1,00126V±2mV 1,001137V

1kHz 1,004V±15mV 1,00152V±2mV 1,001385V

10kHz 0,991V±15mV 1,00025V±2mV 1,000037V

100kHz 0,985V±35mV 1,00241V±8mV 1,000064V

Harmonický signál 1kHz s DC zložkou 1V 1,418V±19mV 1,41293V±2,4mV 1,414263V*

Pravouhlý priebeh, 100Hz, plnenie 1%, Upp≈3,3V, 
CF ≈ 30

101mV (auto)**

90,2mV (manuálne)** 99,06mV (auto)**

100,62mV (manuálne)** 100,001mV

Biely šum (Upp=4,5V, CF ≈ 20) 1,428V (auto)**

174,0mV (manuálne)** 233,2mV (auto)**

88,6mV (manuálne)** 100,12mV

Frekvencia 1,0MHz 1,0MHz ,0MHz -

Odpor 21,95kΩ±0,13kΩ 21,985kΩ±? 21,984kΩ-

Poïakovanie: Tento èlánok vznikol za podpory spoloènosti SOS electronic a agentúry VEGA, grant è. 1/2180/05.
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Nako¾ko situácia na trhu so súèiastkami sa ve¾mi rýchlo vyvíja vždy si vyžiadajte aktuálne informácie. 

Produkt
Prognóza

vývoja doda-
cích termínov

Tendencia 
vývoja cien

Pasívne komponenty

Rezistory 0 0

Rezistory, SMD 0 +

Rezistorové siete SIL/DIL 0 +

Rezistorové siete, SMD 0 0

Trimre/Potenciometre + 0

Trimre, SMD + 0

Kondenzátory elektrolytické, axial 0 0

Kondenzátory elektrolytické, radiálne 0 0

Kondenzátory elektrolytické, SMD + +

Kondenzátory keramické, vývodové 0 0

Kondenzátory keramické, SMD + +

Kondenzátory tantalové vývodové 0 0

Kondenzátory tantalové, SMD + 0

Fóliové kondenzátory, odrušovacie 0 +

Fóliové kondenzátory, SMD 0 +

Fóliové kondenzátory, vývodové 0 +

Kryštály 0 0

Kryštály SMD 0 0

Kryštálové oscilátory 0 0

Kryštálové oscilátory, SMD 0 0

Transformátory 0 0

Tlmivky 0 0

Cievky (vývodové, SMD, VF) + +

Filtre 0 0

Rezonátory 0 0

Poistky štandardné a keramické 0 +

Poistky SMD 0 +

Poistky vratné (polyswitch) 0 +

Poistky vratné (polyswitch), SMD 0 +

Poistkové držiaky 0 +

Autopoistky 0 +

Polovodièe

Diódy/Zennerove diódy 0 0

Diódy usmeròovacie 0 0

Tranzistory, výkonové bipolárne 0 0

Tranzistory nízkovýkonové 0 0

MOSFET <500V + ++

MOSFET >500V + ++

IGBT + 0

Transily 0 0

Tyristory/Triaky 0 0

Stabilizátory 0 0

Operaèné zosilòovaèe, komparátory 0 +

IO Audio/Video 0 0

IO logické CMOS 0 0

IO logické bipolar 0 +

IO komunikaèné 0 0

IO napájacie + +

Obvody riadenia motorov + 0

Obvody pre nabíjanie 0 0

Produkt
Prognóza

vývoja doda-
cích termínov

Tendencia 
vývoja cien

Pamäte EEPROM 0 0

Pamäte EPROM 0 0

Pamäte FLASH 0 0

Pamäte SRAM ++ +

Pamäte FRAM 0 0

Mikrokontroléry 8bitové 0 +

Mikrokontroléry 16bitové 0 0

Mikrokontroléry 32bitové 0 0

Obvody rozhrania + 0

IO A/D a D/A prevodníky + 0

Hallove Senzory 0 0

Snímaèe tlaku + 0

Snímaèe teploty 0 -

Snímaèe teploty analógové 0 -

Snímaèe zrýchlenia 0 0

Moduly DC/DC a AC/DC 0 0

Optoelektronika

LEDky 0 0

Optoèleny ++ 0

Optické vlákna/TOSLINK 0 0

Displeje LED 0 0

Displeje a moduly LCD 0 0

Polovodièové relé 0 0

Elektromechanické prvky

Akumulátory 0 +

Bzuèiaky 0 0

Krabièky 0 +

Ventilátory AC, DC 0 ++

Tlaèidlá 0 0

Prepínaèe 0 +

Relé jazýèkové 0 0

Relé (elektromechanické) + +

Senzory jazýèkové 0 0

Spájkovacia technika 0 0

Náradie 0 0

Konektory

Svorkovnice 0 0

Konektory koaxiálne 0 0

Konektory DIN41612 + 0

Konektory D-SUB + 0

Konektory samorezné + 0

Konektory priemyselné 0 0

Konektory do DPS 0 0

JACKy 0 0

Konektory Smart Card + 0

Konektory USB 0 0

Objímky pre IO 0 0

Kolíkové a dutinkové lišty + 0

Zmršśovacie bužírky 0 +

Šnúry 0 0

Laboratórny sortiment 0 +

Tendencia vývoja dodacích termínov a cien
október 2007
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Zoznam tovaru,
ktorý Vám práve 
balíme
Navštívte stránky www.soselectro-
nic.sk a prezrite si Tovar, ktorý sa 
práve balí a expeduje.

Zoznam je aktualizovaný každé 4 
hodiny a nájdete ho v sekcii Moje-
Objednávky.

O zabalení balíka ste informovaný 
následne aj e-mailom, ktorý obsa-
huje zoznam položiek spolu s ce-
nami.

Poznáte všetky možnosti web portálu
www.soselectronic.com?

Náh¾ady faktúr
v PDF formáte?
Potrebujete nahliadnuś 
do faktúry od nás? 
Chcete si pozrieś dátu-
my splatnosti?
Najrýchlejšia cesta k faktúram od 
nás je cez OnLine Shop, sekciu 
MojeFaktúry.

Nájdete tam aj preh¾ad uhradených 
a neuhradených faktúr s farebným 
rozlíšením (èervené sú neuhradené 
po splatnosti ☺).

Novinky
v našej ponuke
Moderné súèiastky a najžiadanejšie 
komponenty – to je obsah sekcie 
Novinky. 
Sú pre Vás k dispozícii okamžite z 
nášho centrálneho skladu v Koši-
ciach 
a boli zavedené na sklad v uplynu-
lých dvoch mesiacoch.
Výber z noviniek je Vám odteraz k 
dispozícii aj na titulnej strane webu. 

Nenašli ste na našich stránkach produkt, ktorý h¾adáte?

Termíny dodania
Ak èakáte netrpezlivo na tovar, ktorý ste si u nás objednali, nahliadnite do sekcie MojeObjednávky, èasś Nedodaný to-
var. Je tam zoznam všetkých položiek, ktoré máte u nás objednané. Vpravo nájdete aj aktuálny stav u nás, t.j. množstvo 
tovaru na sklade a termíny dodania od našich dodávate¾ov do SOS-ky. Novinkou je èastejšia aktualizácia termínov dodania 
- každé 4 hodiny.

Adrián Lipták
eMarketing

liptak@sos.sk

Napíšte nám e-mail alebo zatelefonujte, naše možnosti sú ove¾a väèšie. 
Databáza prístupná na webe predstavuje len èasś našich možností.

WWW



Ponúkame osadzovanie dosiek plošných spojov
• Bezolovnatá aj olovnatá technológia spájkovania

• Maximálna ve¾kosś DPS 300x400mm

• Rozsah púzdier od 0402 až po maximálnu ve¾kosś púzdra 50x50mm 
s rozostupom vývodov do 0,3mm

• Malé a stredné série

Furčianska 39, 040 14 Košice

Sieśotlaèové zariadenie
UNIPRINT PM Lift
Pneumatický zdvih tlaèového stola.

mobil: 0905 314881, tel./fax: 055/ 6220963
e-mail: osadzovanie@mail.t-com.sk

Osadzovací automat
ESSEMTEC 
FLX2010V 
Bezkontaktné laserové vystrede-
nie súèiastok, kamerový systém 
pre súèiastky s rozostupom vývo-
dov menším ako 0,5mm.

Zariadenie SLC300i
pre spájkovanie v parách od firmy IBL
Technológia spájkovania kondenzáciou nasýtených pár je vhodná 
pre bezolovnaté aj olovnaté pasty. Táto technológia garantuje: 

• kvalitné spájkovanie aj zložitých DPS s vysokou presnosśou preta-
venia spájkovacej pasty na celej DPS, 

• presnú teplotu pretavenia pasty bez rizika vzniku studených spojov 
230°C ± 1°C

• zabránenie vzniku delaminácie DPS
• minimalizáciu vzniku Popcorn-Efektu
• absolútne reprodukovate¾né podmienky spájkovacieho procesu 

(proces pretavenia pasty v ochrannej atmosfére)

Máte záujem o inzerciu v našom èasopise?
Kontaktujte nás na marketingsos.sk
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