
توضيحاتمشخصات کاالکد کاالرديف

۱DEV-101SRF01(تک پين) Serial Bus 18، نحوه ارتباطcm to 6m :فاصله ياب ماوراء صوت

۲DEV-102SRF02Serial Bus و I2C 16، نحوه ارتباطcm to 6m :فاصله ياب ماوراء صوت

۳DEV-105SRF051، خروجي پالسcm to 4m :فاصله ياب ماوراء صوت

۴DEV-106SRF062، خروجي جريان ۴-۲۰ ميلي آمپرcm to 4m :فاصله ياب ماوراء صوت

۵DEV-108SRF08I2C 3، نحوه ارتباطcm to 6m :فاصله ياب ماوراء صوت

۶DEV-110SRF10I2C 6، نحوه ارتباطcm to 6m :فاصله ياب ماوراء صوت

۷DEV-111SRF235I2C 10، نحوه ارتباطcm to 1.2m :فاصله ياب ماوراء صوت با پرتو باريک

۸DEV-112SRF485RS485 Bus 30، نحوه ارتباطcm to 5m :فاصله ياب ماوراء صوت

۹DEV-112SRF485WPRRS485 Bus 60، نحوه ارتباطcm to 5m :فاصله ياب ماوراء صوت ضدآب

۱۰DEV-155SRF10MKSRF10 پايه آلومينيومي برای نصب سنسور

۱۱DEV-122GP2D1210cm to 80cm :فاصله ياب مادون قرمز

۱۲DEV-123GP2D1204cm to 30cm :فاصله ياب مادون قرمز

۱۳DEV-124GP2Y0A02YK20cm to 150cm :فاصله ياب مادون قرمز

۱۴DEV-125GP2Y0A2110cm to 80cm :فاصله ياب مادون قرمز

۱۵DEV-129GP2x Cableکابل فاصله ياب هاي مادون قرمز شارپ

۱۶DEV-121CMPS03PWM يا پالس I2C قطب نماي ديجيتال، نحوه ارتباط

۱۷DEV-126CMPS09يا سريال PWM يا پالس I2C قطب نماي ديجيتال با قابليت جبران انحراف از افق، نحوه ارتباط

۱۸DEV-127CMPS10يا سريال PWM يا پالس I2C قطب نماي ديجيتال با قابليت جبران انحراف از افق، نحوه ارتباط

۱۹DEV-141TPA81
دماسنج آرايه اي ۱ در ۸ (داراي کاربرد در تشخيص بدن انسان)،

I2C نحوه ارتباط

۲۰DEV-138USB-GPIO12
PIC18F14K50 ماژول کنترل ۱۲ پين داراي ميکروکنترلر

USB قابل برنامه ريزي توسط پورت

۲۱DEV-142DEV-PIC32MX795F512H
PIC32MX795F512H ماژول کنترل بر پايه ميکروکنترلر ۳۲ بيت

USB قابل برنامه ريزي توسط پورت
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۲۲DEV-143DEV-PIC24FJ256GB206
PIC24FJ256GB206 ماژول کنترل بر پايه ميکروکنترلر ۱۶ بيت

USB قابل برنامه ريزي توسط پورت

۲۳DEV-144DEV-PIC18F67J50USB قابل برنامه ريزي توسط پورت PIC18F67J50 ماژول کنترل بر پايه ميکروکنترلر ۸ بيت

۲۴DEV-201BrainStem GP2.0با قابليت اتصال به سنسورها و دستگاه هاي مختلف Acroname ماژول کنترل روبات محصول

۲۵DEV-183CMUCAM3(۳ نسخه) دوربين با قابليت پردازش تصوير و کنترل روبات

۲۶DEV-186CMUCAM4(۴ نسخه) دوربين با قابليت پردازش تصوير و کنترل روبات

۲۷DEV-184uCAM-RS232RS232 ماژول دوربين سريال با ارتباط

۲۸DEV-185uCAM-TTLTTL ماژول دوربين سريال با ارتباط

۲۹DEV-231GPIO14(GPIO) به ۱۴ عدد ورودي/خروجي جنرال I2C آي.سي. مبدل

۳۰DEV-131USB-RS485RS485 به USB مبدل

۳۱DEV-132USB-I2C(I2C جهت ارتباط مستقيم کامپيوتر به تجهيزات) I2C به USB مبدل

۳۲DEV-137USB-ISSو باس هاي سريال، ورودي_خروجي ديجيتال و ورودي آنالوگ SPI و I2C به USB مبدل

۳۳DEV-134USB-RLY02USB ۲ کانال رله ۱۶ آمپر با قابليت کنترل توسط

۳۴DEV-133USB-RLY08USB ۸ کانال رله ۱ آمپر با قابليت کنترل توسط

۳۵DEV-135USB-RLY16USB ۸ کانال رله ۱۶ آمپر با قابليت کنترل توسط

۳۶DEV-233USB-RLY16LUSB ۸ کانال رله ۱۶ آمپر لچينگ با قابليت کنترل توسط

۳۷DEV-136ETH-RLY16Ethernet ۸ کانال رله ۱۶ آمپر با قابليت کنترل توسط شبکه

۳۸DEV-139USB-OPTO-RLY88و ورودي ايزوله شده USB ۸ کانال رله ۱ آمپر با قابليت کنترل توسط

۳۹DEV-140USB-OPTO-RLY816و ورودي ايزوله شده USB ۸ کانال رله ۱۶ آمپر با قابليت کنترل توسط

۴۰DEV-232SCR02کنترلر هوشمند رله، قابل برنامه ريزي جهت کنترل مستقيم دو عدد رله با سنسور

۴۱DEV-161MD03کنترل کننده موتور ۲۴ولت ۲۰آمپر داراي محدودکننده جريان وحرارت، ۴حالت دريافت فرمان

۴۲DEV-163MD22کنترل کننده دوتايي موتور ۲۴ ولت ۵ آمپر، ۵ حالت براي دريافت فرمان
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۴۳DEV-168MD25(EMG30 سازگار با) يا سريال I2C کنترل کننده دوتايي موتور ۱۲ ولت ۲/۸ آمپر، فرمان

۴۴DEV-174MD49(EMG49 سازگار با) کنترل کننده دوتايي موتور ۲۴ ولت ۵ آمپر، فرمان سريال

۴۵DEV-166SD21ماژول کنترلر با قابليت کنترل ۲۱ عدد سروموتور

۴۶DEV-167SD84(قابليت تبديل به ورودي خروجي ديجيتال و ورودي آنالوگ) ماژول کنترلر با قابليت کنترل ۸۴ عدد سروموتور

۴۷DEV-164EMG3012V, 170rpm, 1.5kgf.cm, 360 encoder pulse :موتورگيربکس دارای انکودر

۴۸DEV-171EMG4924V, 122rpm, 16kgf.cm, 588 encoder pulse :موتورگيربکس دارای انکودر

۴۹DEV-172EMG30MBEMG30 پايه محکم آلومينيومي برای موتور

۵۰DEV-173EMG49MBEMG49 پايه محکم آلومينيومي برای موتور

۵۱DEV-169Wheel100(EMG30 سازگار با موتور) چرخ ۱۰۰ ميلي متر

۵۲DEV-170Wheel125(EMG49 سازگار با موتور) چرخ ۱۲۵ ميلي متر

۵۳DEV-153Pan&Tilt Bracketبه وسيله سروموتور Pan & Tilt قطعات فلزي جهت حرکت

۵۴DEV-191RF04/400(433MHZ فرکانس) USB ماژول ارتباط بي سيم، ارتباط از طريق

۵۵DEV-192RF04/900(869MHZ فرکانس) USB ماژول ارتباط بي سيم، ارتباط از طريق

۵۶DEV-193CM02/400(433MHZ فرکانس) I2C ماژول ارتباط بي سيم، ارتباط از طريق

۵۷DEV-194CM02/900(869MHZ فرکانس) I2C ماژول ارتباط بي سيم، ارتباط از طريق

۵۸DEV-151LCD03-20x4-GreenI2C صفحه نمايش ال.سی.دی. سبز ۴*۲۰ با قابليت ارتباط سريال و

۵۹DEV-154LCD03-20x4-BlueI2C صفحه نمايش ال.سی.دي. آبي  ۴*۲۰ با قابليت ارتباط سريال و

۶۰DEV-156LCD03-16x2-GreenI2C صفحه نمايش ال.سی.دی. سبز ۲*۱۶ با قابليت ارتباط سريال و

۶۱DEV-157LCD03-16x2-BlueI2C صفحه نمايش ال.سی.دي. آبي  ۲*۱۶ با قابليت ارتباط سريال و

۶۲DEV-152KeypadLCD03 صفحه کليد ۳ در ۴ سازگار جهت
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