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Programowalny miernik czêstotliwoœci 
                        MC66-1GHz

Generator DDS 150MHz

W³aœciwoœci:
- wyjœcie sygna³u sinusoidalnego 
- zakres czêstotliwoœci 0,1Hz-150MHz
- wyjœcie TTL zakres czêstotliwoœci  1Hz-100MHz
- wewnêtrzna modulacja czêstotliwoœci lub amplitudy
- ustawienie czêstotliwoœci: klawiatur¹ numeryczn¹
  krokowo lub z pamiêci.
- szybki dostêp do zapamiêtanych czêstotliwoœci / amplitud 
  (razem 20 komórek pamiêci)

Bezpoœrednia Cyfrowa Synteza -Direct Digital Synthesis

Zastosowanie:
MC66-1GHz urz¹dzenie pomiarowe lub kontrolne jako miernik czêstotliwoœci,
okresu, licznik w górê lub w dó³. Z powodzeniem mo¿e byæ równie¿ stosowany
jako uniwersalny miernik czêstotliwoœci w pracowni elektronika - radioamatora.



Przetwornica napiêcia step-down 100mA 

DC01

Przetwornica napiêcia step-down 900mA

DC2

Przetwornica napiecia step-down 3A

DC3/DC3HV

Przetwornica napiêcia step-down 6A

  DC6/DC6HV

Przetwornica napiêcia step-down 400mA

DC05

Przetwornica napiêcia step-up 1,5A

DCU1

Przetwornica napiêcia step-up 2A

DCU2

Przetwornica napiecia step-up 4-5A

DCU4

Przetwornica napiêcia step-up 6A

DCU5- jest to uniwersalna przetwornica 
œredniej mocy podwy¿szaj¹ca napiêcie
na przyk³ad z 5V na 12V lub z 12V na 24V.

Zastosowanie: Uk³ady zasilania w 
telekomunikacji, motoryzacji, urz¹dzeniach 
przemys³owych, technice jachtowej.
Stabilizatory podwy¿szaj¹ce napiêcie 
na przyk³ad z fotoogniw.

        - jest to uniwersalna przetwornica œredniej
       mocy, podwy¿szaj¹ca  napiêcia np. z 5V/12V, 
       12V/24V lub z 24V na 48V. Ze wzglêdu na bardzo
       wysok¹ sprawnoœæ nie wymaga dodatkowego 
       radiatora.Poniewa¿ przetwornica nagrzewa siê 
       nale¿y zapewniæ  jej odpowiedni¹ wentylacjê.

Zastosowanie;Uk³ady zasilania w telekomunikacji, 
motoryzacji, urz¹dzeniach przemys³owych, technice
jachtowej.Stabilizatory podwy¿szaj¹ce napiêcie 
na przyk³ad z fotoogniw.

- jest to uniwersalna przetwornica produkowana
na ró¿ne napiêcia wyjœciowe. Z powodzeniem
zastêpuje stabilizator liniowy dla mniej
wymagaj¹cych zastosowañ.Najlepsze efekty 
uzyskuje siê przy du¿ych ró¿nicach pomiêdzy
napiêciem wejœciowym i wyjœciowym

Zastosowanie: Wysokosprawny stabilizator
 (zamiast liniowych78”).
Wstêpny zasilacz obni¿aj¹cy napiêcie przed 
stabilizatorem liniowym.

- jest to uniwersalna przetwornica produkowana
na ró¿ne napiêcia wyjœciowe. Z powodzeniem
zastêpuje stabilizator liniowy dla mniej
wymagaj¹cych zastosowañ.Dzieki du¿ej sprawnoœci,
w porównaniu ze stabilizatorem, straty ciep³a s¹ ma³e 
i dlatego nie jest wymagany radiator.

Zastosowanie: Wysokosprawny stabilizator 
(zamiast liniowych78”).
Wstêpny zasilacz obni¿aj¹cy napiêcie przed 
stabilizatorem liniowym.

- jest to uniwersalna przetwornica produkowana
na ró¿ne napiêcia wyjœciowe. Z powodzeniem
zastêpuje stabilizator liniowy dla mniej
wymagaj¹cych zastosowañ.Najlepsze efekty 
uzyskuje siê przy du¿ych ró¿nicach pomiêdzy 
napiêciem  wejœciowym i wyjœciowym.

Zastosowanie: Wysoko sprawny stabilizator
(zamiast liniowych 78’)
Wstêpny zasilacz obni¿aj¹cy napiêcie przed 
stabilizatorem liniowym.

- jest to uniwersalna przetwornica œredniej 
mocy produkowana na ró¿ne napiêcia 
wyjœciowe. Zapewnia ekonomiczne obni¿enie 
napiêcia sta³ego np. z 24V na 5V lub z 
48V na 5V wersja HV. Zastosowany du¿y
radiator umo¿liwia pracê przy pr¹dzie 3A.

Zastosowanie: Zasilacz do 3A
Wstêpny zasilacz obni¿aj¹cy napiêcie przed 
stabilizatorem liniowym.

     - jest to uniwersalna przetwornica œredniej
     mocy produkowana na ró¿ne napiêcia
     wyjœciowe. Zapewnia ekonomiczne 
     obni¿enie napiêcia sta³ego np. z 24V na 5V 
     lub z 48V na 5V wersja HV.

     Zastosowanie: Zasilacz do 6A
     Wstêpny zasilacz obni¿aj¹cy napiêcie
     przed stabilizatorem  liniowym.

- jest to uniwersalna przetwornica œredniej mocy
podwy¿szaj¹ca napiêcie na przyk³ad. Z 5V na 12V
lub z 12V na 24V. Zastosowany du¿y radiator
umo¿liwia pracê przy pr¹dzie wyjœciowym do 1,5A
i pr¹dzie wejœciowym  do 3A.

Zastosowanie: Uk³ady zasilania.
Stabilizator podwy¿szaj¹cy napiêcie
np. z fotoogniw.

- jest to uniwersalna przetwornica œredniej mocy
podwy¿szaj¹ca napiêcie na przyk³ad. Z 5V na 12V
lub z 12V na 24V. Zastosowany du¿y radiator
umo¿liwia pracê przy pr¹dzie wyjœciowym do 2,3A
i pr¹dzie wejœciowym  do 5A.
Zastosowanie: Uk³ady zasilania stosowane w
telekomunikacji, motoryzacji, urz¹dzeniach
przemys³owych, technice jachtowej, sprzêcie 
powszechnego u¿ytku.
Stabilizator podwy¿szaj¹cy napiêcie
np. z fotoogniw.

Przetwornica napiêcia step-up 10A

DC10 - jest to uniwersalna przetwornica œredniej mocy
obni¿aj¹ca  napiêcie np.z 15V... 40V na 12V.
Napiêcie wejœciowe -max 40V

Zastosowanie: Uk³ady zasilania stosowane w
telekomunikacji, motoryzacji, urz¹dzeniach
przemys³owych, technice jachtowej, sprzêcie 
powszechnego u¿ytku.



Obudowy do przetwornic

H/DC3

OP/DCU4/iDCHV

P/DCU1/DCU2

Przetwornica sta³opr¹dowa max. pr¹d 1,4A Przetwornica sta³opr¹dowa max. pr¹d 3A

- jest przetwornic¹ przeznaczon¹ do zasilania 
uk³adów oœwietleniowych opartych na diodach 
LED.Stabilizuje ona pr¹d p³yn¹cy przez diody i 
uniezale¿nia go od napiêcia wejœciowego, a 
tak¿e temperatury,  typu i iloœci pod³¹czonych 
diod.jest to szczególnie wa¿ne w przypadku 
diod du¿ej mocy, poniewa¿ maj¹ one ujemny
wspó³czynnik temperatury.

Zastosowanie: Uk³ady zasilania diod LED

DCI2 DCI3 - jest przetwornic¹ przeznaczon¹ do zasilania 
uk³adów oœwietleniowych opartych na diodach 
LED.Stabilizuje ona pr¹d p³yn¹cy przez diody i 
uniezale¿nia go od napiêcia wejœciowego, a 
tak¿e temperatury, typu i iloœci pod³¹czonych 
diod.jest to szczególnie wa¿ne w przypadku 
diod du¿ej mocy, poniewa¿ maj¹ one ujemny
wspó³czynnik temperatury.

Zastosowanie: Uk³ady zasilania diod LED

Izolowana galwanicznie przetwornica 
          obni¿aj¹ca napiêcie sta³e 

Przetwornica z izolacj¹  galwaniczn¹ 12/9V

IDC01 - jest przetwornic¹ DC/DC ma³ej mocy, zapewniaj¹c¹ 
izolacjê galwaniczna pomiêdzy wejœciem i wyjœciem.
Dziêki wbudowanym filtrom przeciwzak³óceniowym
zapewnia napiêcie zasilania o ma³ych têtnieniach
i nisk¹ emisjê zak³óceñ. Poszerza to zakres jej
zastosowania o uk³ad pomiaru pr¹du i uk³ady 
wymagaj¹ce ujemnego napiêcia zasilania.
Zastosowanie: Uk³ady zasilania ma³ej mocy,
wymagaj¹ce izolacji galwanicznej pomiêdzy wejœciem
a wyjœciem. Zasilanie amperomierzy z bocznikiem
w³¹czonym od strony +”

- jest to uniwersalna, izolowana galwanicznie,
przetwornica ma³ej mocy, obni¿aj¹ca napiêcie.
Separacja galwaniczna zapewnia bezpieczeñstwo
pracy i umo¿liwia stosowanie w uk³adach, których
niedopuszczalne jest po³¹czenie mas po stronie
pierwotnej i wtórnej.

Zastosowanie:Uk³ady zasilane stosunkowo 
wysokim napiêciem sta³em (do 120V) np. 
wózki wid³owe, samochody elektryczne.

IDC1HV

Przetwornica z kontrolerem ³adowania 
                       akumulatorów

DCK2

Przetwornica sta³opradowa 
  podnosz¹ca napiêcie

DCUI-1 - jest przetwornic¹ ma³ej mocy (do 25W),
obni¿aj¹ca napiêcie, z funkcj¹ ³adowania 
akumulatorów oraz nadzorem napiêcia 
zasilania.

Wbudowany kontroler ³adowania zapewnia 
pr¹d ³adowania o odpowiedniej wartoœci 
zgodnie z charakterystyk¹ ³adowania CC/CV.
Dodatkowo akumulatory bardzo  mocno 
roz³adowane, s¹ ³adowane pocz¹tkowo pr¹dem
o niskiej wartoœci.

Przetwornica ma regulowany maksymalny pr¹d ³adowania, 
typowo jest on ustawiony na 2A, ale mo¿e mieœ 
tak¿e inn¹ wartoœæ. W normalnych warunkach przetwornica 
powinna pracowaæ z pr¹dem ³adowania ustawionym na
 C/10.Koñcowe napiêcie ³adowania jest ustalone w procesie 
produkcji i mo¿e mieæ dowoln¹ wartoœæ w zakresie 14.4V.
Zastosowanie:
- Uk³ady zasilania oparte o ogniwa fotowoltaiczne.
- £adowarki akumulatorów.

- jest wysokosprawn¹ przetwornic¹
podnosz¹c¹ napiêcie, które mo¿e
byæ przystosowane do pracy w wielu
ró¿nych aplikacjach. 

Typowo konfiguracje to:
Przetwornica podnosi napiêcie i stabilizuje 
pr¹d diod. Umo¿liwia ona zasilanie d³ugich
³añcuchów diod za pomoc¹ niskiego napiêcia,
oraz uniezale¿nia pr¹d diod od warunków
zewnêtrznych, takich jak napiêcie zasilania,
temperatura, typu diody, iloœæ pod³¹czonych
diod.

Zastosowanie:
- Uk³ady zasilania diod LED (np. œwiat³a dzienne 
  samochodów)
- £adowarki samochodów.
- Uk³ady wymagaj¹ce zasilania sta³opr¹dowego.
- Przetwornica ze sta³ym napiêciem wyjœciowym i 
  precyzyjnym ograniczeniem pr¹du.

Przetwornica podwy¿szaj¹co - obni¿aj¹ca 3A

DCUD3        - jest to uniwersalna przetwornica 
       ma³ej mocy, która mo¿e zarówno podwy¿szaæ
       jak i obni¿aæ napiêcia na przyk³ad. zapewniæ 
       stabilne napiêcie wyjœciowe 12V, przy napiêciu
       wejœciowym wahaj¹cym siê w przedziale
       od 5Vdo 50V.

Zastosowanie; Zasilanie systemów oœwietleniowych
nara¿onych na du¿e skoki napiêcia, wykorzystuj¹cych 
zarówno lampy LED jak i tradycyjne ¿arówki.

DCUI-1 Przetwornica sta³opr¹dowa podnosz¹ca napiêcie do50V
DCUI-1 Przetwornica sta³opr¹dowa podnosz¹ca napiêcie do 50V
z radiatorem 
DCUI-1 Przetwornica sta³opr¹dowa podnosz¹ca napiêcie do 100V
DCUI-1 Przetwornica sta³opr¹dowa podnosz¹ca napiêcie do 100V
z radiatorem

DCK2 Z Przetwornica z kontrolerem i zabezpieczeniem akumulatora.
DCK2 T  Przetwornica z kontrolerem i czujnikiem temperatury akumulatora.
DCK2 Z/TPrzetwornica z kontrolerem ³adowania, zabezpieczeniem 
i czujnikiem akumulatora.

Hermetyczna

Perforowana

Plastikowa ABS



Konwerter umo¿liwia przystosowanie 
odbiorników radiowych pracuj¹cych
w paœmie FM 76MHz-90MHz
(standard japoñski) do odbioru programów 
nadawanych w paœmie CCIR
w zakresie 94MHz-108MHz.

Samochodowa wersja konwertera K8E
 

G³owica z 
p³ytk¹ syntezy, TS10

  Programator TP31   Programator TP42

TS10

T10 K8E

K8Eb

K2SJ

Konwerter K8E i K8Eb umo¿liwia przystosowanie
odbiorników radiowych pracuj¹cych w paœmie 
UKF 65.5MHz-74MHz (standard OIRT) do
odbioru programów nadawanych w paœmie
87.5MHz-108MHz ( standard CCIR ). 

Uk³ad g³owicy i syntezy czêstotliwoœci
87,5MHz-108MHz do odbiorników
radiowych i tunerów FM.

P³ytka programatora do uk³adu syntezy TS10/12
Zestaw taki umo¿liwia dostosowanie ka¿dego 
radioodbiornika (lub tunera) do pracy w nowym,
górnym paœmie UKF, pozwalaj¹c na zaprogramo -
wanie do 30 stacji i odczyt ustawionego numeru
kana³u lub czêstotliwoœci odbieranej.

PS4 prze³acznik sekwencyjny, czteropozycyjny
 do konwerterów K8E

VS1 VC1C

MC31 MC66

Uniwersalny 3-cyfrowy woltomierz
napiêcia sta³ego do zasilaczy i prostowników.
Umo¿liwia pomiar w³asnego napiêcia zasilania.
Do zastosowania w uk³adach pomiaru
wielkoœci nie elektrycznych np: temperatury.

Praktyczny 3-cyfrowy woltomierz 
napiêcia sta³ego, zaprojektowany 
specjalnie do pomiaru
napiêcia akumulatorów 
samochodowych 12V-24V.

Uniwersalny miernik czêstotliwoœci MC31
przeznaczony jest do wbudowania 
w dowolne urz¹dzenia wymagaj¹ce
pomiaru czêstotliwoœci.
Mo¿e byæ stosowany jako prosty 
miernik warsztatowy lub w urz¹dzeniach
nadawczo - odbiorczych.

Programowalny  miernik czêstotliwoœci MC66
przeznaczony do zabudowy,  jako urz¹dzenie
pomiarowe lub kontrolne. Jako miernik 
czêstotliwoœci,okresu,licznik w górê lub w dó³.
Mo¿e byæ równie¿ stosowany jako uniwersalny
miernik czêstotliwoœci.

MCW 2 Preskaler/ przedwzmacniacz
s³u¿y do zwiêkszania czu³oœci miernika
czêstotliwoœci MC66 lub MC56 z poziomu TTL
do ok.150mVpp, oraz do rozszerzenia  zakresu 
pomiarowego czêstotliwoœci do 1 GHz.

MCW2

AS1 Praktyczny 3-cyfrowy amperomierz 
napiêcia sta³ego do zasilaczy i prostowników,
mierników itp. Amperomierz zbudowany jest 
na bazie miernika VS1/100mV i skalibrowany 
do wspó³pracy ze standardowymi bocznikami
typu “xxxA/40mV, xxxA/60mV,xxxA/100mV.
Pomiar pr¹du odbywa siê na  zasadzie pomiaru 
napiêcia na boczniku.

 

Ob AS1 / VS1

OB AS1 / VS1

Boczniki do amperomierza AS1

 Ceramiczny

Bezindukcyjny

200A/60mV

300A/60mV

Na zamówienie  boczniki 400 / 500 / 600 / 700 / 800A

100A/60mV

50A/60mV

10A/100mV

1A/100mV

Woltomierz samochodowy VS1C

Miernik czêstotliwoœci MC66

Konwertery UKF

K8S

Konwerter samochodowy K2SJ
           - pasmo japoñskie

G³owica, synteza, programatory

Miernik czêstotliwoœci MC31

Woltomierz VS1

Amperomierz AS1

Modu³ LED LD-4
Parametry techniczne:
Zasianie: 22,5-26VDC
Pobór pr¹du: 100mA
Barwa œwiat³a:  bia³a 5000K
Moc pobierana: 2,4W
k¹t œwiecenia: 120 stopni
Wymiary: 150x10x4mm

Zastosowanie: Modu³y i oprawy oœwietleniowe.

OB1    Obudowa Z-67 z filtrem z pleksy.


