EMULÁTORY, PROGRAMÁTORY

MU Alpha

Hardwarový emulátor pro mikroøadièe PIC16F84A

Obsah Kitu
l MU Alpha emulátor
l IDEA vývojové prostøedí (software)
l ACABLE paralelní kabel PC - emulátor
l HMU20 emulaèní hlavice pro 18 pinová pouzdra DIP
l ProTab nadproudová ochrana výstupù emulátoru
l napájecí zdroj 9V
MU Alpha je modulární emulátor pro mikroøadièe PIC16F84A.
MU Alpha Komplet podporuje navíc PIC12C508A / 509A a PIC16C54C / 56A / 58C

rozmìry 135 x 65 x 30 mm

MU Beta

Hardwarový emulátor pro mikroøadièe PIC12 a PIC16

B
Obsah Kitu
l MU Beta emulátor
l IDEA vývojové prostøedí (software)
l ACABLE paralelní kabel PC - emulátor
l HMU 20 emulaèní hlavice pro 18 pinová pouzdra DIP
l HMU 10 s pøísluenstvím, emulaèní hlavice pro 8 pinová pouzdra DIP
l ProTab nadproudová ochrana výstupù emulátoru
l napájecí zdroj 9V
MU Beta je modulární emulátor pro mikroøadièe PIC12 a PIC16 v pouzdrech s 8 a 18 piny
do velikosti pamìti 2KW vèetnì podpory AD pøevodníku a komparátorù.
MU Beta Komplet je rozíøen o podporu pro 14 pinová pouzdra a pro PIC10F. Aktuální
seznam podporovanýchmikroøadièù je dostupný na www.asix.cz
rozmìry 135 x 65 x 30 mm

IDEA

objednací název

MU ALPHA
XA 12C5XX
MU ALPHA KOMPLET
MU BETA
XB 16F6XX
XB 10F2XX
MU BETA KOMPLET

Vývojové prostøedí pro emulátory MU Alpha a MU Beta

obj.è.

Integrované vývojové prostøedí IDEA je volnì dostupné na www.asix.cz
Ke kadému vývojovému kitu ASIX je pøiloen CD s instalaèním programem IDEA
IDEA je integrované vývojové prostøedí, které spolu s emulátorem umoòuje ladìní
programù v uivatelské aplikaci s mikroøadièi PIC. Obsahuje WE editor zdrojového textu,
MPASMWIN assembler a debugger. Emulace probíhá v reálném èase, lze èíst i
modifikovat registry za bìhu programu, krokovat program, vyuívat zaráky (Break),
zastavit program pøed vykonáním oznaèené instrukce.
Vyaduje:
osobní poèítaè Pentium 200MHz
operaèní systém Windows 95 / 98 / ME / NT / 2K / XP
RAM min 32MB
standardní paralelní port
popis

emulátor, HMU 20 hlavice pro pouzdra DIP 18, ACABLE paralelní kabel, zdroj 9V, IDEA software
HMU 10 hlavice pro DIP 8, HA5xx redukce, rozíøení pro podporu PIC12C508 / 509 a PIC16C54 / 56 / 58
MU Alpha + XA 12C5xx
emulátor, HMU 20 hlavice pro DIP 18, HMU 10 hlavice pro DIP 8, ACABLE paralelní kabel, zdroj 9V, IDEA software
HMU 16 hlavice pro DIP 14, HMU 16F6xx redukce, rozíøení pro podporu PIC16F630 / 676
HMU 10F2xx redukce, rozíøení pro podporu PIC10F200 / 202 / 204 / 206
MU Beta + XB 16F6XX + XB 10F2XX

PVK 40

Vývojový kit pro mikroøadièe PIC16F a PIC18F

Obsah Kitu
l PVK40 vývojová deska vèetnì mikroøadièe PIC16F877-20 / P
l vzorové pøíklady programù s komentáøem v èetinì (software)
PVK 40 je vývojováa výukovádeskapro mikroøadièePIC. Deskapøímo podporujepouzdra

DIP40 (napø.PIC16F871/874/877,PIC18F442/452) a mùe být snadno pøizpùsobena pro
vývoj aplikací témìø se vemi mikroøadièi PIC. Obsahuje nejpouívanìjí periférie (LED
displej, teplotní èidlo, tlaèítka, UART a mnoho dalích). Pøes adaptér K2 je mono k desce
pøipojit emulátor MU Alpha nebo MU Beta. Podporuje sériové programování (ICSP).
rozmìry 180 x 87 x 25 mm
Doporuèený napájecí zdroj MW 903GS
objednací název

PVK 40
MW 903GS
K2

n

obj.è.

souèástka se doplòuje na sklad

popis

vývojová deska, vzorové pøíklady programù s komentáøem v èetinì
napájecí zdroj 9V, 300mA
adaptér DIP 18 pro pøipojení emulátoru MU Alpha nebo MU Beta

#

souèástka na skladì, výprodej

Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

16.39

EMULÁTORY, PROGRAMÁTORY

PICCOLO

B

Programátor pro mikroøadièe a pamìti Microchip

Obsah Kitu
l PICCOLO nebo PICCOLO G programátor
l ICSPCAB kabel
l paralelní kabel programátor - PC (jen v kitu PICCOLO G)
l napájecí zdroj 12V, 500mA (jen v kitu PICCOLO G)
l UP ovládací program pro osobní poèítaè (software)
PICCOLO je levný programátor mikroøadièù PIC s pamìtí Flash v pouzdrech DIP18
PICCOLOG je rozíøeno paticepro pouzdraDIP28a DIP40.OstatnípouzdravèetnìSMD

je mono programovat osazená v aplikaci. Aktuální seznam podporovaných mikroøadièù
najdete na www.asix.cz/a6products.htm.
rozmìry 60 x 54 x 24 mm (PICCOLO) 78 x 54 x 24 mm (PICCOLO G)

PRESTO

Programátor USB pro mikroøadièe a pamìti Microchip

Obsah Kitu
l PRESTO programátor
l ICSPCAB8 kabel
l kabel USB
l UP ovládací program pro osobní poèítaè (software)
PRESTO je USB programátor mikroøadièù a pamìtí Microchip se sériovým

programováním (ICSP). Aktuální seznam podporovaných mikroøadièù je dostupný na
www.asix.cz/a6products.htm.
rozmìry 98 x 54 x 23 mm

PICQUICK

Programátor pro mikroøadièe a pamìti Microchip

Obsah Kitu
l PICQUICK programátor
l ICSPCAB kabel
l ACABLE paralelní kabel programátor - PC
l napájecí zdroj 12V, 500mA
l UP ovládací program pro osobní poèítaè (software)
PICQUICK je programátor mikroøadièù a pamìtí Microchip. Aktuální seznam

podporovanýchmikroøadièù je dostupný na www.asix.cz/a6products.htm.
rozmìry 160 x 80 x 18 mm

UP

Ovládací program pro programátory ASIX

Ovládací program UP je volnì dostupný na www.asix.cz
Ke kadému programátoru ASIX je pøiloen CD s instalaèním programem UP
UP je ovládací program (v èeském a anglickém jazyce), který spolu s programátorem
umoòuje ukládání programù do mikroøadièù a pamìtí Microchip.
Vyaduje:
osobní poèítaè Pentium 200MHz
operaèní systém Windows 98 / ME / NT / XP
RAM min 32MB
standardní paralelní port, USB port (podle typu programátoru)

objednací název

PICCOLO
PICCOLO G
PRESTO
PICQUICK
ICSPCAB
ICSPCAB 66

n

16.40

obj.è.

souèástka se doplòuje na sklad

popis

programátor, ICSPCAB kabel, UP software
programátor, napájecí zdroj, ICSPCAB kabel, paralelní kabel, UP software
programátor, ICSPCAB8 kabel, USB kabel, UP software
programátor, napájecí zdroj, ICSPCAB kabel, paralelní kabel, UP software
ICSP kabel 6 pinù / 6 x 1pin pro programátor CAPR-PI
ICSP kabel 6 pinù / 6 pinù pro programátor CAPR-PI

#

souèástka na skladì, výprodej

Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

