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2 Wprowadzenie

Praktyczne rozwiązania, które prezentujemy, dają nowe szanse na osiągnięcie rynkowego sukcesu. Polecane przez nas komponenty 
wyróżniają się na tle konkurencyjnych rozwiązań pod kątem wysokiej wydajności przy jednocześnie niskim poborze prądu.

Oferta została podzielona na następujące grupy: 

Szanowni Państwo,
Niniejsza broszura zawiera informacje o produktach STMicroelectronics rekomendowanych do nowych aplikacji. Z pośród bardzo szerokiej 
oferty wybraliśmy elementy optymalne pod względem technicznym i cenowym.
Inżynierowie aplikacyjni firmy MASTERS udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji.

 ■ Mikrokontrolery 32-bitowe i 8-bitowe
 ■ Układy MEMS
 ■ Komparatory i wzmacniacze operacyjne
 ■ Komunikacja bezprzewodowa
 ■ Układy RTC
 ■ Tranzystory MOSFET
 ■ Triaki
 ■ Tranzystory IGBT
 ■ Moduły IPM
 ■ Układy sterujące silnikami krokowymi
 ■ Diody SiC
 ■ Przetwornice DC/DC
 ■ Oświetlenie LED
 ■ Wyświetlacze LCD, TFT
 ■ Wybrane elementy pasywne

Ostatnią część niniejszego opracowania stanowią grupy elementów towarzyszących niemal każdej aplikacji (elementy pasywne, diody 
LED i wyświetlacze), które MASTERS poleca w nowych aplikacjach.

www.masters.com.plwww.st.com

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych:

Owocem 10-cio letniej ścisłej współpracy MASTERS i STMicroelectronics jest głębokie zaufanie, jakim darzą nas Klienci w odpowiedzi 
na wsparcie techniczne i wysoki poziom obsługi. Potwierdzeniem tego jest otrzymanie przez nas tytułu Dystrybutora nr 1 w Polsce – już 
piąty rok z rzędu!

 STMicroelectronics

MASTERS



3Mikrokontrolery STM8 / STM32

Portfolio firmy ST zawiera pełną gamę mikrokontrolerów  począwszy od  prostych 
urządzeń 8-bitowych, aż po zaawansowane i wydajne 32-bitowe rozwiązania 
oparte o rdzeń ARM Cortex™-M0, Cortex™-M3, Cortex™-M4 oraz bogaty 
zestaw peryferii. 
Oferta ST zawiera zarówno procesory zoptymalizowane pod kątem wydajności 
jak i dedykowane rozwiązania dla bardzo niskiego poboru energii. 

Całość uzupełnia szeroki wybór narzędzi rozwojowych, kursów szkoleniowych 
oraz wsparcia inżynieryjnego. ST udostępnia nieodpłatnie szereg darmowych 
bibliotek (wraz ze źródłami w języku C) oraz ciekawych zestawów 
uruchomieniowych, co pozwala znacząco skrócić czas wprowadzenia produktu 
na rynek.

STM8

STM8 to mikrokontrolery oparte o wydajny 8-bitowy rdzeń oraz pełny zestaw nowoczesnych i niezawodnych peryferii. W układach 
zastosowano opracowaną przez firmę ST technologię EEPROM 130nm.
Oferta mikrokontrolerów jest podzielona na kilka linii:

STM32

STM32 to rodzina mikrokontrolerów opartych o rdzeń ARM Cortex™-M oraz szereg nowoczesnych peryferii. Oferta zawiera rozwiązania 
zoptymalizowane pod kątem wydajności (cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy czasu rzeczywistego) jak i rozwiązania o niskim 
poborze mocy.  Układ wyprowadzeń został tak zaprojektowany, aby maksymalnie uprościć proces wymiany mikrokontrolera na podobny, 
ale o większych możliwościach, a w wielu przypadkach ta wymiana nie wymaga zmiany projektu PCB. 

ST oraz MASTERS zapewniają codzienne wsparcie techniczne dzięki inżynierom aplikacyjnych pracującym blisko Klienta, ale również 
jest to wsparte cyklem szkoleń i warsztatów, doradztwo oraz pomoc w optymalnym zastosowaniu procesorów STM32 w danej aplikacji. 
Producent darmowo udostępnia szereg bibliotek ułatwiających tworzenie oprogramowania dla popularnych środowisk IDE.

Mikrokontrolery STM32 są oferowane w następujących rodzinach:

 ■ STM32F0 Cortex-M0, zamiennik dla rozwiązań 8 i 16-bitowych (entry level)
 ■ STM32L0      Corteg-M0+, niski pobór mocy (ultra low power)
 ■ STM32L1 Cortex-M3, niski pobór mocy (ultra low power)
 ■ STM32F1 Cortex-M3, linia standardowa (mainstream)
 ■ STM32F2 Cortex-M3, wysoka wydajność
 ■ STM32F3 Cortex-M4, DSP + FPU (mixed signal)
 ■ STM32F4 Cortex-M4, wysoka wydajność + DSP + FPU

 ■ STM8S linia standardowa (mainstream)
 ■ STM8AF wydajne rozwiązania dla branży samochodowej (automotive)
 ■ STM8AL ultra niski pobór mocy, rozwiązania dla branży samochodowej (automotive)
 ■ STM8L ultra niski pobór mocy (ultra low power)
 ■ STM8T wsparcie dla pojemnościowych klawiatur dotykowych (touch sensing)

Wprowadzenie
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STM32F0

STM32F0 to nowoczesny mikrokontroler oparty o 32-bitowy rdzeń ARM Cortex™-M0, łączący w sobie wysoką wydajność przy jednocześnie 
niskim poborze mocy. Układ jest przeznaczony dla aplikacji gdzie typowo stosowano rozwiązania 8 lub 16-bitowe.
Stosując 32-bitowy rdzeń, można znacząco podnieść wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu rozmiaru kodu wynikowego. Dodatkowo 
takie peryferia jak DMA, kontroler przerwań NVIC, nowoczesne timery ze wsparciem dla układów sterowania silnikami pozwalają 
na odciążenie procesora od szeregu operacji, dzięki czemu można znacząco rozbudować funkcjonalność produktu bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów sprzętowych.
STM32F0 może być zastąpiony bardziej wydajnymi rozwiązaniami (np. STM32F1) przy minimalnym nakładzie kosztów dzięki dużej 
kompatybilności wyprowadzeń oraz stosowaniu identycznych narzędzi do rozwoju oprogramowania.
Układy STM32F0 są oferowane w obudowach TSSOP20, UFQFPN28, UFQFPN32, LQFP32, LQFP48 oraz LQFP64.

CortexTM-M0

@48MHz

Reset POR/PDR
2 x warchdogs
Hardware CRC

Internal RC
Crystal oscillators

PLL
RTC calendar

16 - 32-bit timers
1 x 12-bit ADC

Temperature sensor

Multiple channel DMA
USART, SPI and I2C
Single wire debug

Unique ID

32 to 128kB Flash

4 to 16kB SRAM (parity check)

20-byte backup data

DAC

Comparator 

Touch

sense

2 x SPI / I2S

2 x I2C

4 x USART

USB 

clock free

STM32F0x8 - 1.8V +/-8% (Dostępny w drugim kwartale 2014)

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

STM32F0-DISCOVERY STM320518-EVAL

Główne cechy:
 ■ Rdzeń ARM Cortex™-M0
 ■ Pamięć FLASH: do 64kB (128kB w roadmap)
 ■ Pamięć SRAM: do 8kB
 ■ 20-bajtowy rejestr podtrzymywany bateryjnie
 ■ Wbudowany kontroler DMA
 ■ Komplet typowych peryferii
 ■ Interfejs HDMI CEC (wybrane modele)
 ■ 16-bitowy timer PWM (3 fazy) dla aplikacji „motor control”
 ■ Standardowe timery 16-bit oraz 32-bit
 ■ 6 Mbit/s USART, 18 Mbit/s SPI, 1 Mbit/s I²C, 12MHz I/O
 ■ Kontroler klawiatury pojemnościowej „touch sensing”
 ■ Nowoczesne zabezpieczenia kodu
 ■ Napięcie zasilania: od 1.8V do 3.6V
 ■ Darmowe biblioteki wspierające programowanie w języku C

Rodzina STM32F0 dzieli się na dwie serie:

STM32F0x2 USB - 2.0 to 3.6V

STM32F0x1 - 2.0 to 3.6V

32 to 128kB Flash

4 to 16kB SRAM (parity check)

20-byte backup data

DAC

Comparator 

Touch

sense

2 x SPI / I2S

2 x I2C

4 x USART

USB 

clock free
CAN

32 to 128kB Flash

4 to 16kB SRAM (parity check)

20-byte backup data

DAC

Comparator 

Touch

sense

2 x SPI / I2S

2 x I2C

4 x USART

32 to 128kB Flash

4 to 16kB SRAM (parity check)

20-byte backup data

2 x SPI / I2S

2 x I2C

4 x USART

STM32F030 Value line - 2.4 to 3.6V
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STM32L0

Mikrokontrolery z serii STM32 L0 to najlepszy wybór dla aplikacji, w których kładzie się duży nacisk na wysoką oszczędność energii. 
Dzięki połączeniu architektury low-power z peryferiami analogowymi o niskim poborze prądu, mikrokontrolery STM32 L0 są idealne do 
zastosowania w aplikacjach, takich jak: myszki, klawiatury, mierniki gazu/wody, alarmy czy też aplikacjach skierowanych dla przemysłu 
medycznego.
Dzięki technologii ST CMOS mikrokontrolery STM32 L0 doskonale sprawdzają się również w aplikacjach, które mają pracować powyżej 
15 - 20 lat, lub urządzeniach, których przeznaczeniem jest praca w bardzo wysokich temperaturach.

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

STM32L053-NUCLEO STM32L0-DISCOVERY

Główne cechy:
 ■ Rdzeń ARM Cortex™-M0+
 ■ Pamięć FLASH: do 64kB
 ■ Pamięć RAM: do 8kB
 ■ 7-dmio kanałowy kontroler DMA 
 ■ Interfejs UART LOW POWER
 ■ Komplet typowych peryferii
 ■ 16-bitowy ultra low power timer
 ■ Programowalny detektor napięcia (PVD)
 ■ 3.5µs czas wybudzenia z RAM oraz 5µs czas wybudzenia z FLASH
 ■ 20-bitowy backup register
 ■ Nowoczesne zabezpieczenia kodu
 ■ Napięcie zasilania: od 1.65V do 3.6V
 ■ Zakres temperatur od -40 do 105/125 °C
 ■ Darmowe biblioteki wspierające programowanie w języku C

Rodzina STM32L0 dzieli się na trzy serie:

CortexTM-M0+
32MHz with MPU

5 clock sources
Advanced RTC w/ calibr.

low - power USART 
USART, SPI, I2C

16 bit timers,
low-power 16 bit timers

12-bit ADC 1MSPS
DMA

Comparators
Temperature sensors

AES 128 bit

Up to 64kB Flash
Up to 8kB SRAM

Up to 2kB EEPROM

AES
128 bit

Touch 
sense

True 
RNG

USB 2.0 FS 
Crystal - less

LCD 
8x28, 4x32

STM32L0x3 - USB and LCD

STM32L0x2 - USB

Up to 64kB Flash
Up to 8kB SRAM

Up to 2kB EEPROM

AES
128 bit

Touch 
sense

True 
RNG

USB 2.0 FS 
Crystal - less

STM32L0x1

Up to 64kB Flash
Up to 8kB SRAM

Up to 2kB EEPROM

AES
128 bit

Mikrokontrolery STM32
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STM32L1

STM32L1 to seria mikrokontrolerów z rdzeniem ARM Cortex™-M3 wykonana w technologii zoptymalizowanej pod kątem zużycia energii. 
Układ posiada pięć trybów pracy „low-power”, dzięki czemu można go zastosować do wielu aplikacji wymagających zarówno wysokiej 
mocy obliczeniowej jak i niskiego poboru energii. STM32L1 ma wyprowadzenia kompatybilne z różnymi wariantami układów STM32F1 
oraz z całym środowiskiem SMT32.

Główne cechy:
 ■ Rdzeń ARM Cortex™-M3
 ■ Wydajność: 33 DMIPS 
 ■ Pamięć FLASH: do 384kB
 ■ Pamięć SRAM: do 48kB
 ■ Ultra niski pobór energii (do 185 μA/DMIPS)
 ■ Pięć trybów mocy, do 270 nA w trybie “standby” 
 ■ Pobór prądu w trybie „ultra low power” do 300nA
 ■ Pobór prądu w trybie „low power run” do 9μA
 ■ Pobrój prądu w trybie „dynamic run” do 230μA/MHz
 ■ Bogaty zestaw peryferii cyfrowych i analogowych
 ■ Nowoczesne zabezpieczenia kodu
 ■ Napięcie zasilania: 1.65V to 3.6V
 ■ Darmowe biblioteki wspierające programowanie w języku C  

Rodzina STM32L1 dzieli się na trzy serie:

CortexTM-M3
32MHz with MPU

5 clock sources
Advanced RTC w/ calibr.

USB 2.0 FS
USART, SPI, I2C

16- and 32-bit timers

12-bit ADC 1MSPS
12-bit DAC

Comparators

Up to 384kB Flash
Up to 48kB SRAM

Up to 12kB EEPROM

SDIO
FSMC

Op-amp
Comparators
Temp. sensor

LCD 8x40 Capacitive touch AES 128-bit

STM32L162

STM32L151/152

Up to 384kB Flash
Up to 48kB SRAM

Up to 12kB EEPROM

SDIO
FSMC

Op-amp
Comparators
Temp. sensor

LCD 8x40 Capacitive touch

STM32L100 Value line

Up to 256kB Flash
Up to 32kB SRAM

Up to 8kB EEPROM
LCD 8x40

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

STM32L-DISCOVERY STM32L152-EVAL STM32L152D-EVAL

Mikrokontrolery STM32



7Mikrokontrolery STM32

STM32F1

STM32F1 to rodzina mikrokontrolerów wyposażonych w wydajny rdzeń ARM Cortex™-M3 przeznaczona do szerokiej gamy aplikacji  
w sektorze konsumenckim i przemysłowym. Wysoka wydajność rdzenia oraz bogactwo różnych peryferii cyfrowych i analogowych pozwala 
dobrać odpowiedni mikrokontroler do danego zastosowania. 

STM32F105/107
CortexTM-M3

-40ºC to +105ºC range
USART, SPI, I2C

16- and 32-bit timers
External memory I/F 

(FSMC)
Temperature sensor

Up to 3 x 12-bit ADC
Dual 12-bit DAC

Low voltage: 2.0V - 3.6V
5V tolerant I/O

72MHz
CPU speed

Up to 256kB Flash
Up to 64kB SRAM

USB 2.0 FS
OTG

3-phase
MC timer

Ethernet IEEE 1588
2 x CAN2.0B

2 x  I2S 
audio

STM32F103

STM32F102

72MHz (MPU)
CPU speed

Up to 1MB Flash
Up to 96kB SRAM USB 2.0 FS 3-phase

MC timer 2 x CAN2.0B SDIO
2 x I2S

48MHz
CPU speed

Up to 128kB Flash
Up to 16kB SRAM USB 2.0 FS

STM32F101

36MHz (MPU)
CPU speed

Up to 1MB Flash
Up to 80kB SRAM

24MHz
CPU speed

Up to 512kB Flash
Up to 32kB SRAM

3-phase
MC timer

HDMI 
CEC

STM32F100 Value line

Główne cechy:
 ■ Rdzeń ARM Cortex™-M3
 ■ Pamięć FLASH: do 1MB
 ■ Pamięć SRAM: do 96kB
 ■ Nowoczesne peryferia komunikacyjne (w zależności od typu)

 ■ USB 2.0 OTG FS
 ■ Ethernet IEEE 1588
 ■ CAN 2.0B
 ■ SDIO,  I2S audio
 ■ HDMI CEC

 ■ 3-fazowe timery (sterowanie silnikami elektrycznymi)
 ■ Nowoczesne zabezpieczenia kodu
 ■ Napięcie zasilania: od 2.0V do 3.6V 
 ■ Darmowe biblioteki wspierające programowanie w języku C

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

STM32F1-DISCOVERY STM32100B-EVAL STM32100E-EVAL

Rodzina STM32F1 dzieli się na pięć serii:
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STM32F2

STM32F2 to mikrokontrolery z rdzeniem ARM Cortex™-M3 oparte o zaawansowaną technologię 90nm NVM. Układy zawierają innowacyjny 
akcelerator dostępu do pamięci (adaptacja w czasie rzeczywistym) zapewniając przez to doskonałą relację ceny do osiąganej wydajności.  
Cechą charakterystyczną tej rodziny jest wysoki stopień integracji łączący dużą pamięć Flash (do 1MB) i SRAM (do 128kB) z takimi 
peryferiami jak Ethernet, USB 2.0 HS OTG, interfejs kamery CCD, moduł szyfrujący i interfejs zewnętrznej pamięci.
Wbudowany akcelerator pozwala osiągnąć do 150 DMIPS przy 120MHz FCPU przy jednoczesnym utrzymaniu zużycia prądu na poziomie 
188μA/MHz. Układy są dostępne w obudowach , LQFP100, LQFP144, WLCSP64 (4x4 mm), UFBGA176 oraz LQFP176.

CortexTM-M3
120MHz

2x USB 2.0 OTG FS/HS
2x CAN 2.0B
SDIO, FSMC

USART, SPI, I2C
2x I2S + audio PLL

16- and 32-bit timers

3x 12-bit ADC (0.5us)
Dual 12-bit DAC

Low voltage: 1.7V - 3.6V

256kB to 1MB Flash
128kB SRAM

Ethernet
IEEE 1588

Camera 
interface

Hardware Crypto/Hash
RNG

STM32F205/215

256kB to 1MB Flash
128kB SRAM

Hardware Crypto/Hash
RNG

Główne cechy:
 ■ Rdzeń ARM Cortex™-M3
 ■ ART AcceleratorTM - innowacyjny akcelerator
 ■ Wydajność: 150DMIPS
 ■ Pamięć FLASH: do 1MB
 ■ Pamięć SRAM: do 128kB
 ■ Nowoczesne peryferia (w zależności od typu)

 ■ USB 2.0 OTG FS/HS
 ■ Ethernet IEEE 1588
 ■ CAN 2.0B
 ■ SDIO, I2S
 ■ Moduł kryptograficzny
 ■ Interfejs kamery CCD

 ■ Nowoczesne zabezpieczenia kodu
 ■ Napięcie zasilania: od 1.7V do 3.6V 
 ■ Darmowe biblioteki wspierające programowanie w języku C

Rodzina STM32F2 dzieli się na dwie serie:

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

STM3220G-EVAL 
STM3221G-EVAL

STM3220G-JAVA
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STM32F303

Mikrokontrolery STM32

STM32F3

STM32F3 to rodzina mikrokontrolerów opartych o rdzeń ARM Cortex™-M4 wraz z jednostką zmiennoprzecinkową FPU i wsparciem 
dla  cyfrowego przetwarzania sygnałów DSP. Rdzeń pracuje z częstotliwością 72MHz. Mikrokontrolery STM32F3 są wyposażone  
w zaawansowane peryferia analogowe takie jak szybkie 12-bitowe ADC (5 MPSP) z PGA, bardzo precyzyjne 16-bitowe przetworniki ADC 
sigma-delta, szybkie komparatory oraz szeroki wybór timerów. 
Mikrokontrolery STM32F3 mają wyprowadzenia kompatybilne z rodziną STM32F1, co pozwala na łatwą migrację z pomiędzy wersjami 
układu bez konieczności modyfikowania PCB.
STM32F3 znajdują zastosowanie w urządzeniach medycznych oraz przemysłowych, gdzie szybka wielokanałowa analiza sygnałów 
analogowych ma kluczowe znaczenie.

CortexTM-M4
(FPU+MPU+ETM)

72MHz

Low and high speed 
oscillator

Reset + BOR PVD
RTC

USART, SPI I2C
16 and 32-bit timers

HW CRC

SRAM with parity check

Temperature sensor

Capacitive touch sensing

Power supply range 
(different part number)

2.0 to 3.6V
1.8V +/- 8% (STM32F3x8)

32 to 512kB Flash,
Routine, Booster,
Up to 80kB SRAM

4 x ADC
12-bit SAR

DAC
Comparator 

Op-Amp

3 x Adv.
PWM
timer

USB FS
CAN

Główne cechy:
 ■ Rdzeń ARM Cortex™-M4
 ■ FPU - sprzętowa jednoska zmiennoprzecinkowa
 ■ Instrukcje wspierające operacje DSP 
 ■ Pamięć FLASH: do 256kB
 ■ Pamięć SRAM: do 48kB
 ■ Nowoczesne peryferia analogowe

 ■ Szybkie 12-bitowe przetworniki ADC z PGA
 ■ Precyzyjne 16-bitowe przetworniki ADC typu sigma-delta
 ■ Szybkie komparatory analogowe

 ■ Peryferia cyfrowe i komunikacyjne
 ■ Nowoczesne zabezpieczenia kodu
 ■ Napięcie zasilania: od 1.7V do 3.6V 
 ■ Darmowe biblioteki wspierające programowanie w języku C

Rodzina STM32F3 dzieli się na dwie serie:

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

STM32F3-DISCOVERY STM32303-EVAL STM32373C-EVAL

STM32F302

32 to 512kB Flash,
Up to 64kB SRAM

2 x ADC
12-bit SAR

DAC
Comparator 

Op-Amp

3 x Adv.
PWM
timer

USB FS
CAN

STM32F301

32 to 64kB Flash,
Up to 16kB SRAM

1 x ADC
12-bit SAR

DAC
Comparator 

Op-Amp

3 x Adv.
PWM
timer

STM32F373 - Precision measurement

64 to 256kB Flash,
Up to 32kB SRAM

3 x 16-bit ∑∆
1 x 12-bit SAR

ADC

DAC
Comparator 

USB FS
CAN
CEC
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CortexTM-M4
(DSP+FPU)

180MHz

Up to 2 x USB 2.0 OTG 
FS/HS
SDIO

USART, SPI I2C
I2S + audio PLL

16 and 32-bit timers

Up to 3 x 12-bit ADC 
(0.41 µs)

Low voltage: 1.7V - 3.6V

180 MHz
512kB to 2MB Flash

256kB SRAM

Crypto / hash2

RNG
2 x 12-bit 

DAC
Ethernet IEEE 1588
2 x CAN Camera I/F

Serial audio 
interface (SAI)

Chrom-ART
Accelerator

TFT LCD 
controller

STM32F429/439

STM32F427/437

STM32F407/417

STM32F405/415

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

180 MHz
1 to 2MB Flash
256kB SRAM

Crypto / hash2

RNG
2 x 12-bit 

DAC
Ethernet IEEE 1588
2 x CAN Camera I/F

Serial audio 
interface (SAI)

Chrom-ART
Accelerator

168 MHz
512kB to 1MB Flash

192kB SRAM

Crypto / hash2

RNG
2 x 12-bit 

DAC
Ethernet IEEE 1588
2 x CAN Camera I/F

168 MHz
512kB to 1MB Flash

192kB SRAM

Crypto / hash2

RNG
2 x 12-bit 

DAC

STM32F401
84 MHz

128kB to 512kB 
Flash

96kB SRAM

Power efficient:
- Run mode down to 128 µA / MHz
- Stop mode down to 9 µA typ
Small from factor: down to 3 x 3 m

Mikrokontrolery STM32

STM32F4

Mikrokontrolery STM32F4 to oparte o rdzeń ARM Cortex™-M4 układy zoptymalizowane pod kątem wydajności, wykonane w technologii 
90nm NVM. Zaimplementowany akcelerator dostępu do pamięci (ART Accelerator™) zapewnia wydajność na poziomie 225 DMIPS / 606 
CoreMark przy odczycie kodu z pamięci Flash i częstotliwości taktowania rdzenia 180MHz.
Jednostka zmiennoprzecinkowa FPU oraz wsparcie DSP pozwalają na stosowanie mikrokontrolera w wymagających aplikacjach przy 
jednocześnie niewielkim poborze energii na poziomie 238μA/MHz.
STM43F4 to wynik symbiozy wydajnego rdzenia Cortex™-M4 i wsparcia dla DSP  tworzący nową klasę urządzeń w rodzinie STM32 dla 
wymagających aplikacji.

Rodzina STM32F4 dzieli się na cztery serie:

Główne cechy:
 ■ Wydajny rdzeń ARM Cortex™-M4
 ■ FPU - sprzętowa jednoska zmiennoprzecinkowa
 ■ Instrukcje wspierające operacje DSP 
 ■ Pamięć FLASH: do 2MB
 ■ Pamięć SRAM: do 256kB
 ■ Nowoczesne peryferia

 ■ Kontroler TFT
 ■ Interfejs pamięci SDRAM
 ■ Interfejs kamery CCD
 ■ Moduł kryptograficzny
 ■ Kontroler Ethernet  IEEE 1588

 ■ Nowoczesne zabezpieczenia kodu
 ■ Napięcie zasilania: od 1.7V do 3.6V 
 ■ Darmowe biblioteki wspierające programowanie w języku C

STM32F4-DISCOVERY STM3240G-EVAL
STM3241G-EVAL
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SPC56 B/C/D

SPC56 - rodzina mikrokontrolerów przeznaczonych dla aplikacji samochodowych. Rozwiązanie to łączy technologię Power Architecture™ 
z pamięcią Flash. Sercem układu jest wydajny rdzeń e200 wraz z innowacyjnymi peryferiami dopasowanymi do takich aplikacji jak ECU, 
urządzenia wspomagające bezpieczeństwo oraz zaawansowane instrumenty pokładowe.

Główne cechy:
 ■ 32 bitowy rdzeń e200 Power Architecture™
 ■ Warianty jedno lub dwu-rdzeniowe
 ■ Częstotliwość rdzenia do 120MHz
 ■ Do 3MB pamięci flash
 ■ Do 256kB SRAM
 ■ Komplet peryferii typowych dla przemysłu motoryzacyjnego
 ■ Dedykowany moduł diagnostyczny
 ■ Debugger Nexus1 oraz Nexus2+
 ■ Pojedyncze zasilanie 5V lub 3.3V
 ■ Temperatura pracy od -40ºC do +125ºC
 ■ Obudowy: LQFP64/100/144/176/208, LBGA256

ST współpracuje z głównymi dostawcami środowisk IDE i narzędzi uruchomieniowych zapewniających zgodność z wymogami branży 
samochodowej (ISO 61508, ISO 26262, MISRA, Automotive Spice):

 ■ Rozbudowane zestawy ewaluacyjne oraz dedykowane rozwiązania dla poszczególnych systemów w samochodzie.
 ■ Środowisko AUTOSAR
 ■ Sprawdzone i niezawodne systemy RTOS

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

SPC56XXMB SPC560B-DIS SPC560P-DISP SPC563M-DISP SPC56EL70L5DISP

Mikrokontrolery STM32
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Główne cechy:
 ■ Rdzeń STM8, 16MHz lub 24MHz
 ■ Pamięć FLASH: do 128kB
 ■ Pamięć SRAM: do 6kB
 ■ Pamięć EEPROM: do 2kB
 ■ Nowoczesne peryferia

 ■ 10-bit ADC
 ■ 8 i 16-bitowe timery
 ■ UART, SPI, I2C
 ■ CAN2.0B

 ■ Moduł debuggera SWIM
 ■ Wbudowany oscylator RC
 ■ Temperatura pracy: do 125ºC
 ■ Darmowe biblioteki wspierające programowanie w języku C

STM8 core
16 or 24MHz

10-bit ADC
UART, SPI, I2C

Up to 3x 16-bit timers
Xtal 16MHz

128kHz internal RC 
oscillator

SWIM debug module

 8kB Flash
1kB SRAM

640B EEPROM
7 analog channels Voltage reference and timer sync. LNB firmware

STM8S Application specific line

STM8S207/208 Performance line

STM8S103/105 Access line

STM8S003/005/007 Value line

 Up to 128kB Flash
Up to 6kB SRAM

Up to 2kB EEPROM
CAN 2.0B + 1 UART

 Up to 32kB Flash
Up to 2kB SRAM

Up to 1kB EEPROM

 Up to 64kB Flash
Up to 6kB SRAM

Up to 128B EEPROM

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

STM8S-DISCOVERY STM8/128-EVAL

Rodzina STM8S jest podzielona na cztery linie:

Mikrokontrolery STM8

STM8S

STM8S to seria 8-bitowych mikrokontrolerów przeznaczonych dla rynku konsumenckiego i przemysłowego. Układy są wykonane  
w nowoczesnej technologii 130nm z wydajnym rdzeniem osiągającym 20 MIPS przy 24MHz. Pamięć EEPROM, oscylator RC oraz pełny 
zestaw peryferii zapewniają sprawdzone i niezawodne rozwiązanie w atrakcyjnej cenie.
Rodzina STM8S dzieli się na cztery linie, jednakże zachowano na tyle dużą kompatybilność pomiędzy poszczególnymi typami, aby 
maksymalnie uprościć przyszłe zmiany konstrukcyjne podczas rozwoju wyrobu.
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STM8L

STM8L to układ o ultra niskim poborze mocy przeznaczony do szerokiego grona aplikacji, gdzie zużycie energii elektrycznej jest kluczowym 
aspektem (urządzenia przenośne, urządzenia zasilane bateryjnie). W trybie o najmniejszym poborze mocy, prąd spada do wartości 
0.30μA.
Dobór takich peryferii jak kontroler LCD, 4-kanałowy układ DMA oraz moduł szyfrujący pozwalają na odciążenie CPU i przeznaczenie 
części mocy obliczeniowej na poszerzenie funkcjonalności aplikacji.

STM8 core
16MHz

12-bit ADC
12-bit DAC

RTC with 32kHz osc.
USART, SPI, I2C

Temperature sensor

Multiple 16-bit timers and 
comparators

SWIM debug module

 Up to 64kB Flash
Up to 4kB SRAM

Up to 2kB EEPROM
Up to 4 channels DMA LCD 8x40 AES 128-bit

STM8L162

STM8L151/152

STM8L101

STM8L051/052 Value line

 Up to 64kB Flash
Up to 4kB SRAM

Up to 2kB EEPROM
Up to 4 channels DMA LCD 8x40

 Up to 8kB Flash
Up to 1.5kB SRAM

Up to 2kB EEPROM

 Up to 64kB Flash
Up to 4kB SRAM

Up to 256B EEPROM
Up to 4 channels DMA LCD 8x24*

Główne cechy:
 ■ Rdzeń STM8, 16MHz
 ■ Pamięć FLASH: 64kB
 ■ Pamięć SRAM: 4kB
 ■ Pamięć EEPROM: 2kB
 ■ Nowoczesne peryferia

 ■ Kontroler LCD
 ■ 4 kanałowy układ DMA
 ■ Moduł AES 128-bit
 ■ 12-bitowy ADC, 12-bitowy DAC
 ■ 16-bitowe timery

 ■ Czujnik temperatury
 ■ Moduł debuggera SWIM

Rodzina STM8L jest podzielona na cztery linie:

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

STM8L-DISCOVERY STM8L1526-EVAL STM8L15LPBOA

* Only STM8L052

Mikrokontrolery STM8



14 Mikrokontrolery STM8

STM8AF

STM8AF to seria przeznaczona dla aplikacji samochodowych, gdzie wysoka niezawodność w szerokim zakresie temperatur pracy jest 
kluczowym aspektem. Peryferia takie jak CAN 2.0B, 16-bitowe timery PWM przystosowane do aplikacji „motor control” oraz praca układu 
w temperaturze otoczenia do 150ºC pozwala na zastosowanie mikrokontrolerów STM8AF w nawet najbardziej wymagającym środowisku.
Układy są dostępne w obudowach TSSOP20, LQFP/QFN32, LQFP48, LQFP64 LQFP80

Główne cechy:
 ■ Rdzeń STM8, 16MHz lub 24MHz
 ■ Pamięć FLASH: 128kB
 ■ Pamięć SRAM: 6kB
 ■ Pamięć EEPROM: 2kB
 ■ Nowoczesne peryferia

 ■ CAN2.0B
 ■ 10-bit ADC
 ■ 8 i 16-bitowe timery, PWM z funkcją motor-control
 ■ UART, SPI, I2C, LIN 2.1

 ■ Moduł debuggera SWIM
 ■ Wbudowany oscylator 16/24MHz oraz 128kHz
 ■ Temperatura pracy: do 150ºC
 ■ Kwalifikacja automotive

STM8 core
16 or 24MHz

10-bit ADC
LIN2.1, UART, SPI, I2C

16-bit PWM timers
16-bit motor-control PWM

WWDG, IWDG
Auto wake-up

2 internal clocks 16/24MHz 
and 128kHz

SWIM debug module
Bootloader

32 to 128kB Flash
6kB SRAM

2kB EEPROM
CAN 2.0B

STM8AF52

STM8AF62

8 to 128kB Flash
6kB SRAM

2kB EEPROM

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

STM8A-DISCOVERY STM8A/128-EVAL

Rodzina STM8AF jest podzielona na dwie linie:
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STM8AL

STM8AL to seria 8-bitowych mikrokontrolerów dla aplikacji samochodowych zaprojektowana pod kątem minimalnego zużycia energii, co 
ma kluczowe znaczenie w takich systemach jak monitoring ciśnienia powietrza w kołach pojazdu, układy sterowania zasilane bateryjnie 
(alarm) a także w urządzeniach gdzie pobór mocy jest kluczowym aspektem (immobilizer, czujniki itp.).
STM8AL wspiera komunikację LIN, posiada driver LCD, układ RTC, kontroler DMA, zestaw komparatorów oraz 12-bitowe przetworniki 
ADC i DAC. Ta unikalna kombinacja peryferii i parametrów prądowych układu pozwala na innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązania 
w branży samochodowej.

STM8 core
16MHz

LIN 2.1, USART, SPI, I2C
16-bit PWM timers

16-bit motor-control PWM
2 comparators
WWDG, IWDG
Auto wake-up

Up to 3x 16-bit timers
Xtal 16MHz

2 internal clocks 16MHz 
and 38kHz

SWIM debug module
Bootloader

16 to 32kB Flash
2kB SRAM

1kB EEPROM
RTC DMA and AES 12-bit ADC 12-bit DAC LCD

STM8AL3L

STM8AL31

STM8AL30 entry level

Główne cechy:
 ■ Rdzeń STM8, 16MHz
 ■ Pamięć FLASH: do 32kB
 ■ Pamięć SRAM: do 2kB
 ■ Pamięć EEPROM: do 2kB
 ■ Nowoczesne peryferia

 ■ Kontroler LCD
 ■ Układ RTC
 ■ Kontroler DMA
 ■ 12-bitowe ADC i 12-bitowe DAC
 ■ 8 i 16-bitowe timery, PWM z funkcją motor-control
 ■ UART, SPI, I2C, LIN 2.1

 ■ Moduł debuggera SWIM
 ■ Temperatura pracy: do 150ºC
 ■ Kwalifikacja automotive

4 to 32kB Flash
2kB SRAM

1kB EEPROM
RTC DMA and AES 12-bit ADC 12-bit DAC

4 to 8kB Flash
1.5kB SRAM

2kB EEPROM

Dostępne zestawy uruchomieniowe:

STM8A-DISCOVERY

Rodzina STM8AL jest podzielona na trzy linie:
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ST oferuje nowoczesne układy MEMS zawierające szereg ciekawych 
rozwiązań typowych dla urządzeń mobilnych oraz dla innowacyjnych rozwiązań pojawiających się w branży przemysłowej i samochodowej. 
Obecnie firma ST dostarczyła ponad 2 miliardy układów MEMS, a możliwości produkcyjne sięgają 3 milionów sztuk dziennie, co zapewnia 
wysoką jakość, terminowość oraz optymalną relację między ceną a funkcjonalnością produktów.
Układy MEMS są oferowane w niewielkich kompaktowych obudowach, dzięki czemu ilość wymaganego miejsca jest zredukowana do 
niezbędnego minimum. Komunikacja z układami jest realizowana za pomocą standardowych interfejsów takich jak SPI lub I2C, co pozwala 
na łatwą integrację MEMS z wybraną aplikacją.

Następujące rozwiązania MEMS proponujemy naszym klientom:
 ■ LIS3DH / LIS3DSH: 3-osiowy cyfrowy akcelerometr o bardzo niskim poborze mocy
 ■ LIS331EB: wysokiej klasy akcelerometr 3D z wbudowanym rdzeniem przetwarzania sygnałów
 ■ LIS2DH12: 3-osiowy cyfrowy akcelerometr o bardzo niskim poborze mocy w małej obudowie
 ■ LIS2HH12: 3-osiowy cyfrowy akcelerometr wysokiej klasy o bardzo niskim poborze mocy w małej obudowie
 ■ H3LIS331: 3-osiowy cyfrowy akcelerometr (średni zakres g)
 ■ L3GD20: 3-osiowy cyfrowy żyroskop o wysokiej stabilności 
 ■ LIS3MDL: 3-osiowy cyfrowy magnetometr
 ■ LSM303DLHC / LSM303D: Cyfrowy kompas łączący 3-osiowy akcelerometr i 3-osiowy magnetometr
 ■ LSM330DLC: Cyfrowy układ IMU łączący 3-osiowy akcelerometr i 3-osiowy żyroskop
 ■ LSM9DS0: 9-osiowy cyfrowy moduł inercyjny
 ■ LPS331AP: Cyfrowy czujnik ciśnienia atmosferycznego
 ■ LPS25H: Cyfrowy czujnik ciśnienia
 ■ HTS221: Cyfrowo pojemnościowy czujnik wilgotności względnej i termometr
 ■ MP34DT01 / MP34DB01: Wysokiej jakości mikrofony MEMS
 ■ VL6180: Czujnik odległości

Typowe zastosowania:
 ■ Systemy detekcji ruchu / drgań / przemieszczenia / wibracji
 ■ Ochrona danych (monitorowanie wstrząsów / upadku)
 ■ Interfejs HMI (Human-Machine Interface)
 ■ Systemy nawigacji, nawigacja osobista
 ■ Alarmy antywłamaniowe, rozwiązania monitorujące
 ■ Inteligentne zdalne sterowanie
 ■ Systemy monitorowania zdrowia (sport)
 ■ Zarządzanie energią (aktywacja systemu poprzez ruch)
 ■ Inne

LIS3MDL

Główne cechy:
 ■ ±4/ ±8/ ±12/ ±16/ gausa
 ■ Napięcie zasilania od 1.9V do 3.6V
 ■ Niski pobór mocy: do 40 μA
 ■ Typowa rozdzielczość: 3 mgausa RMS
 ■ Niewielkie wymiary: 2x2x0.7 mm

LIS3MDL jest to wysoce energooszczędny 3-osiowy sensor manetyczny z wbudowaną funkcją self-test. Układ ma możliwość generowania 
sygnałów przerwań na podstawie wykrywanego pola magnetycznego. LIS3MDL posiada wbudowane interfejsy komunikacyjne SPI oraz 
I2C.
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LIS3DH

Główne cechy:
 ■ Pomiar przyśpieszenia w 4 przełączanych zakresach od ±2 do ±16g
 ■ Rozdzielczość 12 bitów
 ■ Bardzo niski pobór mocy: 2μA w trybie „low power” (1Hz), 11μA w trybie 

„normal” (50Hz) oraz 5μA w trybie „power down”
 ■ 8 możliwych częstotliwości odczytu: 1/10/25/50/100/400/1600/5000 Hz
 ■ Wbudowany układ FIFO, czujnik temperatury
 ■ 3 wejścia ADC dostępne dla użytkownika
 ■ Funkcja self-test
 ■ Szeroki zakres napięcia zasilania: od 1.71V do 3.6V
 ■ Niewielkie wymiary: 3x3x1 mm

LIS3DH to 3-osiowy akcelerometr o szerokim zakresie pomiarowym, wyposażony w interfejs SPI/I2C. Układ umożliwia detekcję szoków 
mechanicznych oraz drgań.

LIS3DSH

Główne cechy:
 ■ Pomiar przyśpieszenia w 5 przełączanych zakresach od ±2 do ±16g
 ■ Wysoka rozdzielczość 14 bitów
 ■ Pełna maszyna stanów do generowanie przerwań
 ■ Bardzo niski pobór mocy: 11μA w trybie „normal” (3.1Hz) oraz 2μA w 

trybie „power down”
 ■ Częstotliwości odczytu regulowana w zakresie od 3.1Hz do 1.6kHz
 ■ Wbudowany układ FIFO, czujnik temperatury 
 ■ Funkcja „self-test”
 ■ Szeroki zakres napięcia zasilania: od 1.71V do 3.6V
 ■ Wprowadzenia kompatybilne z układem LIS3DH (pin to pin)
 ■ Niewielkie wymiary: 3x3x1 mm

LIS3DSH to nowość w ofercie ST. Wydajny 3-osiowy akcelerometr o szerokim zakresie pomiarowym, wyposażony w interfejs SPI/I2C. 
Układ umożliwia detekcję szoków mechanicznych oraz drgań.

LIS2DH

Główne cechy:
 ■ Pomiar przyśpieszenia w 5 przełączanych zakresach od ±2 do ±16g
 ■ Dwa niezależne, programowalne generatory przerwań typu free-fal oraz 

montion detection.
 ■ Detekcja położenia 6D/4D
 ■ Bardzo niski pobór mocy: do 2μA
 ■ Funkcja „Sleep to wake” oraz „Return to sleep”
 ■ Wbudowany układ FIFO, czujnik temperatury 
 ■ Funkcja „self-test”
 ■ Szeroki zakres napięcia zasilania: od 1.71V do 3.6V
 ■ Wbudowane interfejsy komunikacyjne: SPI oraz I2C
 ■ Praca w zakresie temperatur od -40°C do +85°C

LIS2DH to wysoko energooszczędny 3-osiowy akcelerometr, wyposażony w interfejs SPI/I2C. Wbudowany self-test umożliwia sprawdzenie 
funkcjonowania układu w aplikacji końcowej.
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L3GD20

Główne cechy:
 ■ Wysoka precyzja, 16-bitowa rozdzielczość
 ■ Pomiar obrotów w 3 zakresach: ±250°/s, ±500°/s, ±2000°/s
 ■ Tryby oszczędzania energii: „power down” i „sleep”.
 ■ 4 częstotliwości odczytu: 95, 190, 380, 760Hz
 ■ Linie przerwań (do MCU)
 ■ Wysoka stabilność w szeroki zakresie temperatury pracy
 ■ Wbudowany układ FIFO i pomiaru temperatury
 ■ Funkcja self-test
 ■ Miniaturowa obudowa 4x4 LGA

L3GD20 to 3-osiowy żyroskop z wyjściem SPI/I2C, reagujący na ruch obrotowy. Układ jest stosowany w rozwiązaniach konsumenckich 
(konsole do gier) i przemysłowych jako elementy zaawansowanych urządzeń wskazująco / sterujących.

LSM303DLHC

Główne cechy:
 ■ 3-osiowy akcelerometr

 ■ Zakres od ±2g do ±16g 
 ■ Do 12 bitów rozdzielczości do 1mg/bit
 ■ Częstotliwość odczytów do 5kHz

 ■ 3 osiowy magnetometr
 ■ Zakres: od ±1.3 do ±8 .1 gausa
 ■ Rozdzielczość 2mgausa, 0.9mgausa(x,y), 1mgausa(z)
 ■ Częstotliwość odczytów do 220Hz

 ■ Interfejs I2C
 ■ Dwa niezależne programowane przerwania
 ■ Pobór prądu: 100μA w trybie pracy, 1μA w trybie „sleep”
 ■ Wbudowane FIFO i czujnik temperatury

LSM303DLHC to cyfrowy kompas zawierający 3-osiowy akcelerometr oraz 3-osiowy magnetometr. Układ zapewnia funkcję elektronicznego 
skompensowanego kompasu wraz z precyzyjnym określeniem pozycji i kierunku (na mapie) oraz 6 stopni swobody dla poprawnej  
i precyzyjnej rekonstrukcji ruchu / kierunku. 

LSM303D

Główne cechy:
 ■ 3-osiowy akcelerometr

 ■ Zakres od ±2g do ±16g 
 ■ Do 14 bitów rozdzielczości
 ■ FIFO oraz czujnik temperatury (12 bitowe wyjście)
 ■ Funkcja „self-test”
 ■ Częstotliwość odczytów do 5kHz

 ■ 3-osiowy magnetometr
 ■ Zakres: od ±2 do ±12 gausa
 ■ Regulowana rozdzielczość pomiaru
 ■ Częstotliwość odczytów do 220Hz

 ■ Interfejs I2C/SPI
 ■ Kompatybilność wyprowadzeń z LIS3DH (pin-to-pin)
 ■ Obudowa LGA-16, 3x3x1 [mm]

LSM303D to nowość w ofercie ST i stanowi rozwinięcie funkcji układu LSM303DLHC.
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LSM330DLC - moduł inercyjny iNEMO

Główne cechy:
 ■ 3-osiowy akcelerometr

 ■ Zakres pomiaru od ±2g do ±16g 
 ■ Do 12 bitów rozdzielczości do 1mg/bit
 ■ Częstotliwość odczytów do 5kHz

 ■ 3 osiowy żyroskop
 ■ Zakres pomiaru od ±250 do ±2000°/s
 ■ Rozdzielczość do 0.00875°/s

 ■ Wbudowany tryb „Power down”
 ■ Wbudowane 2xFIFO i czujnik temperatury
 ■ Cztery linie przerwań (2 dla żyroskopu, 2 dla akcelerometru)
 ■ Niewielka obudowa 4x5 mm

6-osiowy moduł inercyjny iNEMO zawierający 3-osiowy akcelerator oraz 3-osiowy żyroskop. Układ znajduje zastosowanie w inteligentnych 
systemach zdalnego sterowania, nowoczesnych systemach GPS oraz w układach zarządzania energią (reakcja na ruch).

LSM330DLC - moduł inercyjny iNEMO

Główne cechy:
 ■ Biblioteka zapewniająca następujące funkcje:

 ■ Kwaterniony
 ■ Kierunek, wysokość, obrót
 ■ Przyśpieszenie liniowe
 ■ Grawitacja

 ■ Systemy: WIN8, Android oraz inne systemy operacyjne
 ■ Filtrowanie zawiera:

 ■ Zakłócenia magnetyczne zarejestrowane przez magnetometr
 ■ Dynamiczne zakłócenia mierzone przez akcelerometr
 ■ Dryft żyroskopu

Oferta ST zawiera nowoczesne oprogramowanie bazujące na filtrach Kalmana, ułatwiające poprawne odczytywanie danych z różnych 
typów układów MEMS jednocześnie. Dzięki dostarczonym bibliotekom można zwiększyć dokładność, stabilność i rozdzielczość odczytów 
z czujników MEMS w urządzeniach skierowanych na rynek konsumencki, medyczny oraz przemysłowy.

LPS331AP

Główne cechy:
 ■ Zakres pomiarowy od 260 do 1260mbar
 ■ Wysoka rozdzielczość 0.020 mbar RMS
 ■ Niski pobór mocy
 ■ Tryb niskiej rozdzielczości: 5.5μA
 ■ Tryb wysokiej rozdzielczości: 45μA
 ■ Wysoka odporność na zbyt duże ciśnienie (20 razy pełny zakres)
 ■ Wbudowana kompensacja temperaturowa
 ■ Wbudowany 24-bitowy ADC
 ■ Częstotliwość odczytów od 1Hz do 25Hz
 ■ Interfejsy I2C oraz SPI
 ■ Standardowa obudowa 3x3mm

LPS331AP to kompaktowy i niezawodny cyfrowy barometr o zakresie 260-1260 mbar dla takich aplikacji jak: pomiar ciśnienia w stacjach 
meteorologicznych, monitorowanie warunków środowiskowych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz pomiar wysokości.
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LSM9DS0

Główne cechy:
 ■ 9-osiowy układ inercyjny

 ■ Akcelerometr: ±2/ ±4/ ±6/ ±8/ ±16 g
 ■ Żyroskop: ±245/ ±500/ ±2000 dps
 ■ Magnetometr: ±2/ ±4/ ±8/ ±12 gausa

 ■ Rozdzielczość 16 bitów
 ■ Napięcia zasilania od 2.4V do 3.6V
 ■ Tryby: Power-down, Low-power
 ■ Inteligentny sposób zarządzania energią dla zastosowań w urządzeniach 

zasilanych bateryjnie.
 ■ Programowalny generator przerwań 

LSM9DS0 jest to układ zawierający w sobie 3-osiowy akcelerometr, 3-osiowy cyfrowy żyroskop oraz 3-osiowy magnetometr. To 
kompleksowe rozwiązanie jest idealne do zastosowań w takich aplikacjach jak: „Indoor navigation”, wykrywacze ruchu etc.

HTS221

Główne cechy:
 ■ Zakres RH od 0 do 100%
 ■ Napięcia zasilania od 1.7V do 3.6V
 ■ Dokładność pomiaru wilgotności: ±4%RH
 ■ Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5°C
 ■ 16-bitowy przetwornik ADC
 ■ Niski pobór mocy:

 ■ 20 μA w trybie „active”
 ■ 0.5 μA w trybie „power-down”

 ■ Niewielkie wymiary: 2x2x0.9 mm

HTS221 jest to połączenie czujnika wilgotności oraz temperatury. Układ został wykonany w technologii Low-power i został przystosowany 
do pracy w najcięższych warunkach atmosferycznych.

H3LIS331DL

Główne cechy:
 ■ 3-osiowy cyfrowy akcelerometr
 ■ Pomiar przyśpieszenia w 3 przełączanych zakresach: ±100, 200, 400g
 ■ Rozdzielczość 12 bitów
 ■ Niski pobór mocy: 

 ■ 300μA w trybie „active”
 ■ 10μA w trybie „low power”
 ■ 1μA w trybie „power down”

 ■ Częstotliwości odczytu regulowana w zakresie od 0.5Hz do 1000Hz
 ■ Niewielkie wymiary: 3x3x1 mm

H3LIS331DL to nowy 3-osiowy akcelerometr przeznaczony dla aplikacji monitorujących szoki mechaniczne, przykładowo: detekcja 
upadków, monitorowanie przesyłek, detekcja drgań w narzędziach i maszynach, monitorowanie sprzętu przenośnego.
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LPS25H

Główne cechy:
 ■ Zakres ciśnienia: od 260 do 1260 mbar
 ■ Nieski poziom szumu:

 ■ 0.025 mbar dla wysokiej rozdzielczości
 ■ 0.01 mbar dla nieskiej rozdzielczości

 ■ Dokładność pomiaru ciśnienia: 4096 LSB/mbar
 ■ Dokładność pomiarowa: ±0.1 mbar
 ■ Niski pobór mocy: 

 ■ 25μA w trybie wysokiej rozdzielczości
 ■ 4μA w trybie niskiej rozdzielczości
 ■ 0.5μA w trybie „power down”

LPS25H to wysokiej klasy czujnik wysokości pozwalający użytkownikowi na wykrycie zmian wysokości z dokładnością do pojedynczych 
centymetrów, co czyni go doskonałym do zastosowań w nawigacjach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Układ został skalibrowany 
w trzech różnych temperaturach oraz dla dwóch różnych ciśnień dla lepszej dokładności.

MP34DT01 / MP34DB01

Główne cechy:
 ■ Modulacja PDM (Pulse Density Modulation)
 ■ Charakterystyka dookólna
 ■ Doskonałe parametry:

 ■ Współczynnik sygnału do szumu: 63dB (@1KHz) for MP34DT01
 ■ Współczynnik sygnału do szumu: 62.6dB (@1KHz) for MP34DB01
 ■ Tłumienie zakłóceń od zasilania: -70 dBFS 
 ■ Czas uruchomienia 10ms 

 ■ Pasmo:  20Hz to 20kHz

MP34DT01 to cyfrowy mikrofon (Top) ze wsparciem stereo a MP34DB01 to wariant “bottom” Oba układy zapewniają doskonałą jakość 
dźwięku przy zachowaniu niewielkich kompaktowych wymiarów. Konstrukcja zapewnia wysoką stabilność parametrów przy zmianach 
temperatury, wilgotności oraz wpływu procesów lutowania (reflow).

MEMS

STCC5011 & STCC5021 - STMicroelectronics USB Port Charger Controller

Oryginalnie zaprojektowane do zastosowań w komputerach PC, nowe układy SCC5011 oraz STC5021 otwierają nowe możliwości dla 
innych aplikacji. Dzięki temu nowemu układowi każdy klient USB może zachowywać się jak ładowarka, kompatybilna z większością 
marek oraz rozmaitymi urządzeniami przenośnymi jak smartfony, odtwarzacze multimedialne, nawigacje GPS czy tablety.

Główne cechy:
 ■ Ograniczenie prądowe do 2.5 A
 ■ Niski pobór prądu: typowo 13μA
 ■ Mała rezystancja (60mΩ)
 ■ Zabezpieczenia: under-voltage, reserve-voltage, reserve-current
 ■ Kompatybilne z USB2.0 oraz USB3.0
 ■ 3h timeout
 ■ Thermal shutdown

Typowe aplikacje:
 ■ Kokpit samochodu
 ■ Stacje dokujące
 ■ Domowe systemy audio
 ■ Dekodery
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VL6180X

Główne cechy:
 ■ Zakres pomiaru od 0 do 10cm
 ■ Szybka i dokładna metoda pomiaru
 ■ Wysoka czułość
 ■ Czujnik poziomu oświetlenia otoczenia (eliminacja wpływu tła)
 ■ Trzy moduły optyczne w jednej obudowie
 ■ Dwa programowalne wejścia / wyjścia ogólnego przeznaczenia (GPIO)
 ■ Interfejs I2C
 ■ Pojedyncze zasilanie od 2.5 do 3.0V
 ■ Niski pobór mocy

VL6180X to najnowszy produkt bazowany na technologii FlightSenseTM, pozwalający na pomiar odległości niezależnie od rodzaju 
powierzchni obiektu. Tradycyjne rozwiązania opierają się na pomiarze odbitego światła (co wpływa na dokładność pomiaru), natomiast 
V6180X dokonuje precyzyjnego pomiaru czasu jaki upływa pomiędzy wysłaniem o odebraniem impulsu świetlnego (time-of-flight).

STEVAL-MKI109V2

Masters oferuje kompletne zestawy ewaluacyjne składające się z płyty głównej opartej o 32-bitowy mikrokontroler STM32 (STEVAL-
MKI109V2) oraz zestaw układów MEMS umieszczonych na adapterach. Dodatkowo dołączone jest oprogramowanie pozwalające na 
łatwe konfigurowanie rejestrów MEMS. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można testować różne rodzaje akcelerometrów lub żyroskopów  
i dobrać właściwy do swojej aplikacji.

Główne cechy:
 ■ Płyta zawiera złącze DIL24 do łatwego połączenia adapterów z układem MEMS 
 ■ Mikrokontroler STM32F103 ARM Cortex-M3
 ■ Możliwość aktualizacji firmware przez USB (DFU)
 ■ Interfejs USB 2.0 full-speed
 ■ Złącze debuggera / programatora:  SWD/JTAG
 ■ Regulator LDO 3V
 ■ Dostępne oprogramowanie oraz noty aplikacyjne

W ofercie dostępne są następujące zestawy ewaluacyjne zawierające mikrofony MEMS oraz mikrokontroler STM32 z interfejsem USB:

 ■ STEVAL-MKI116V1 z układem MP34DB01
 ■ STEVAL-MKI117V1 z układem MP34DT01
 ■ STEVAL-MKI117V2 z układem MP45DT02

Zestawy ewaluacyjne z mikrofonami MEMS 
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Nowoczesny zestaw ewaluacyjny iNEMO™ STEVAL-MKI062V2 zawierający układy MEMS takie jak akcelerometry, żyroskopy, czujniki 
ciśnienia, temperatury oraz nowoczesny 32-bitowy mikrokontroler STM32F103RE. Całość stanowi moduł inercyjny o dziesięciu stopniach 
swobody przeznaczony do takich zastosowań jak wirtualna rzeczywistość, stabilizacja obrazu, interfejsy HMI oraz automatyka i robotyka.

Główne cechy:
 ■ LSM303DLH - 6-osiowy czujnik magnetyczny (± 8.1 gauss) z 3-osiowym czujnikiem przyspieszenia (±2 g / ±4 g / ±8 g), interfejs I2C
 ■ LPR430AL - 2-osiowy żyroskop o zakresie 300°/s z wyjściem analogowym
 ■ Żyroskop LY330AL o zakresie 300°/s z wyjściem analogowym
 ■ LPS001DL - czujnik ciśnienia (300-1100 mbar) z interfejsem I2C
 ■ Czujnik temperatury STLM75 w zakresie od –55°C do +125°C z interfejsem I2C
 ■ Mikrokontroler STM32F103RE
 ■ Złącze rozszerzenia (dla modułów bezprzewodowych)
 ■ Zasilanie przez dedykowane złącze lub bezpośrednio przez USB
 ■ Złącze MicroSD™
 ■ Interfejs szeregowy RS232
 ■ Interfejs USB 2.0 FS

iNEMO STEVAL-MKI062V2

Zestaw VX6854C/STV0987B to zaawansowane rozwiązanie do cyfrowego aparatu kompaktowego. Rozdzielczość 3MPixel w połączeniu 
z najnowszym standardem ISP STV0987B (Imaging Signal Processor) pozwala wygenerować maksymalnie obraz 2048 * 1536 QXGA  
z pełnym procesem obróbki obrazu. Algorytm EDOF generuje z kamery, stałej ostrości obraz wyjściowy zaczynając od niewielkiej odległości 
aż do nieskończoności.

VX6854C

Główne cechy VX6854C:
 ■ EDOF: Extended Depth of Field: 

 ■ 3MP QXGA (2048 x 1536) @20fps video format
 ■ 2x2 analog binning 0.7MP  XGA (1024x768) or 4x4 analog 

binning
 ■ Interfejsy

 ■ SMIA / CCP2 (640Mbps)  or MIPI / CSI-2 with 1 data lane 
 ■ Formaty wyjściowe : RAW10, RAW8, DPCM 10/8
 ■ Zakres dynamiczny: 63dB

Typowe aplikacje:
 ■ Kamery cyfrowe
 ■ Smart Phones, Tablety
 ■ Kamery wbudowane
 ■ PVR - kamery samochodowe
 ■ Kamery montowane w okularach
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TS881

Główne cechy:
 ■ Ultra niski pobór prądu 220 nA (typowo) 
 ■ Czas propagacji 2 μs (typowo) 
 ■ Wejścia typu “rail-to-rail”, wyjścia typu “push-pull”
 ■ Napięcie zasilania od 1.1 V do 5.5 V 
 ■ ESD: 8 kV HBM, 300 V MM 
 ■ Obudowa SMD SC-70

TS881 to pojedynczy komparator z ultra niskim poborem mocy (220nA przy VCC=1.2V, bez obciążenia) wejściem typu “rail-to-rail” oraz 
wyjściem „push-pull”. Możliwość pracy przy napięciach zasilania od 1.1V do 5.5V, szeroki zakres temperatury pracy (-40 to +125°C)  
i bardzo niski pobór mocy to cechy idealnie dopasowane to typowych wymagań urządzeń zasilanych z baterii. TS881 jest dostępny  
w miniaturowej obudowie SC-70.

Aplikacje:
 ■ Urządzenia zasilane bateryjnie
 ■ Systemy alarmowe i monitorujące
 ■ Przenośny sprzęt medyczny
 ■ Odbiorniki IR 
 ■ Bezprzewodowe systemy alarmowe
 ■ Zdalne sterowanie
 ■ Instrumenty ręczne (przenośne)
 ■ Liczniki wody lub gazu 
 ■ Telemetria

Symbol Obudowa Napięcie 
zasilania 

[V]

Icc 
(typ) 
[nA]

Czas 
propagacji 

[µs]

ESD (HBM) 

[kV]

Wyjście

TS881ICT SC70-5 1.1 - 5.5 220 2 8 Push pull

TS3011

Główne cechy:
 ■ Czas propagacji: 8ns
 ■ Bardzo niski pobór prądu: 470μA
 ■ Wejścia „rail-to-rail”
 ■ Wyjścia „push-pull”
 ■ Napięcie zasilania od 2.2V do 5V
 ■ Zakres temperatury: -40°C to +125°C
 ■ ESD: 2 kV HBM
 ■ Obudowy: SOT23-5, SC70-5

TS3011 to pojedynczy ultra szybki komparator o czasie propagacji 8ns przy poborze prądu 470μA (zasilanym z 5V), c o jest rozwiązaniem 
o 50% lepszym niż konkurencyjne rozwiązania. Tak wysoka sprawność układu TS3011 pozwala projektantom tworzyć urządzenia, które 
pobierają mniej energii i mają mniejszy wpływ na środowisko. TS3011 jest przeznaczony do aplikacji gdzie szybka reakcja komparatora jest 
krytyczna, przykładowo: w systemach szybkiej transmisji danych, w układach PWM wzmacniaczy audio lub jako bufory w oscyloskopach 
lub przetwarzaniu ADC/DAC.

Aplikacje:
 ■ Odbiornik szybkich sygnałów różnicowych
 ■ Obwody oscylatorów
 ■ Detekcja zmiany poziomów / dyskryminatory
 ■ Układy szybkiego próbkowania
 ■ Linie opóźniające
 ■ Detekcja przejścia sygnału przez zero Symbol Obudowa

TS3011ILT SC23-5

TS3011ICT SC70-5

O 50% 
mniejszy pobór 

mocy

Układy na rynku
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TSX56x

Główne cechy:
 ■ Napięcie pracy: od 3V do16V
 ■ Niski pobór prądu: 240μA (przy 5V)
 ■ Niskie napięcie niezrównoważenia: 600uV
 ■ Szeroki zakres temperatury pracy: -40°C to +125°C
 ■ Wejścia i wyjścia typu „rail-to-rail”
 ■ Ochrona ESD: 4kV
 ■ Niewielkie wymiary obudów:

 ■ SOT23-5 (TSX561)
 ■ DFN8 2 x 2mm, MiniSO-8 (TSX562)
 ■ QFN16 3 x 3mm, TSSOP14 (TSX564)

Seria wzmacniaczy operacyjnych TSX56 jest oparta o rozwiązania CMOS 16V i nowoczesny proces, wytwarzania zapewniający niski 
pobór mocy i wysoką dokładność przy jednoczesnej miniaturyzacji układu. Wzmacniacze operacyjne TSX561/2/4 (pojedynczy/podwójny/
poczwórny) to szybkie układy zaprojektowane do pracy w szerokim zakresie napięć zasilania, posiadające wejścia i wyjścia „rail-to-rail” 
doskonale sprawdzające się w rozwiązaniach automotive, automatyce budynkowej oraz w aplikacjach przemysłowych.
Układy TSX56 są odporne na wyładowania elektrostatyczne do 4kV, pracują w zakresie temperatur od -40°C do 125°C i posiadają układ 
wprowadzeń zgodny ze standardami stosowanymi w branży.

Aplikacje:
 ■ Kondycjonowanie sygnałów w aplikacjach przemysłowych (16V, 12V, 5V) i samochodowych (12V-14V)
 ■ Układy aktywnych filtrów
 ■ Instrumenty medyczne
 ■ Czujniki o wysokiej impedancji wejściowej

TSV52

Główne cechy:
 ■ Pasmo przenoszenia 1.15MHz przy 45μA
 ■ Niskie napięcie niezrównoważenia
 ■ Wejścia i wyjścia typ rail-to-rail
 ■ Napięcie pracy: 2.7 to 5.5 V
 ■ Ochrona ESD: 4 kV
 ■ Kwalifikacja automotive (wybrane warianty)
 ■ Niewielkie wymiary obudów

TSV521/2/4 to pojedynczy/podwójny/poczwórny wzmacniacz operacyjny o pojedynczym zasilaniu oraz wejściach i wyjściach typu „rail-
to-rail” pracujący przy pojedynczym napięciu zasilania od 2.7V do 5.5V. Układ pobiera bardzo niewielki prąd (45μA na wzmacniacz)  
i zapewnia pasmo przenoszenia 1.15MHz oraz posiada niewielkie wejściowe napięcie niezrównoważenia poniżej 800μV, dzięki czemu jest 
o wiele lepszy niż konkurencyjne rozwiązania. Układy TSV52 wyróżniają się doskonałą relacją wydajności do poboru energii w rodzinie 
wzmacniaczy operacyjnych „rail-to-rail”.

Aplikacje:
 ■ Przenośnie urządzenia bateryjne
 ■ Układy filtrów aktywnych
 ■ Czujniki
 ■ Wzmacniacze sygnału fotodiody
 ■ Wzmacniacze w układach z przetwornikiem piezo
 ■ Urządzenia medyczne

Symbol Napięcie 
niezrównoważenia

[mV] (max) 

Kwalifikacja 
automotive

Obudowa

TSV521ICT 2.5 - SC70-5

TSV522IQ2T 2.5 - DFN8 2x2

TSV522IST 2.5 - MiniSO8

TSV524IQ4T 2.5 - QFN16 3x3

TSV524IPT 2.5 - TSSOP14

TSV522IYST 2.5 TAK MiniSO8

TSV524IYPT 2.5 TAK TSSOP14

TSV521AICT 0.8 - SC70-5

TSV522AIQ2T 0.8 - DFN8 2x2

TSV522AIST 0.8 - MiniSO8

TSV524AIQ4T 0.8 - QFN16 3x3

TSV524AIPT 0.8 - TSSOP14

TSV522AIYST 0.8 TAK MiniSO8

TSV524AIYPT 0.8 TAK TSSOP14
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TSU10x

Główne cechy:
 ■ Pobór prądu: 580nA typowo w temperaturze 25°C oraz przy napięciu zasilania 1.8V
 ■ Niskie napięcia zasilania: od 1.5V do 5.5V
 ■ Wejście oraz wyjściu typu „rail to rail”
 ■ Pasmo: 8kHz
 ■ Niski wejściowy prąd polaryzacji: maksymalnie 5pA w temperaturze 25°C
 ■ ESD: 2 kV HBM
 ■ Dostępne w wersjach: Single, Dual, Quad

Wzmacniacze operacyjne z serii TSU oferują bardzo niski pobór energii kształtujący się na poziomie 580nA podczas typowej pracy oraz 
750nA maksymalnie (przy zasilaniu 1.8V). Szeroki zakres napięć zasilania w wzmacniaczach TU101/2/4 pozwala na efektywne zasilanie 
ich przy użyciu baterii zegarkowej, lub też regulowane źródło zasilania w aplikacjach low-power.

Aplikacje:
 ■ Urządzenia o długiej żywotności zasilane bateryjnie
 ■ Mierniki energii
 ■ Sensory UV
 ■ Czujniki gazów
 ■ Mierniki staniu naładowania baterii
 ■ Urządzenia medyczne
 ■ Czytniki RFID

TSZ12x

Główne cechy:
 ■ Pobór prądu: maksymalnie 5μA w temperaturze 25°C, 8μA w całym zakresie 

temperaturowym (od -40°C do 125°C)
 ■ Niskie napięcia zasilania: od 1.8V do 5.5V
 ■ Zakres temperatur: od -40°C do 125°C
 ■ Speed/Power ratio: 40μA (typowo dla napięcia zasilania 5V) / 400kHz
 ■ Niski wejściowy prąd polaryzacji: 1pA
 ■ ESD: 4 kV HBM
 ■ Dostępne w wersjach:

 ■ Single
 ■ Dual
 ■ Quad

Seria TSZ12x oferuje maksymalny offset napięcia wejściowego na poziomie 5μA. Wzmacniacze tej serii posiadają dodatkowo wejścia 
oraz wyjścia typu „rail to rail”, doskonałe prędkości, minimalny pobór mocy oraz zakres 400kHz. Zużycie prądu w serii TSZ12x kształtuje 
się na poziomie 40μA przy napięciu zasilania równym 5V. Te wysokiej klasy wzmacniacze operacyjne są dedykowane dla takich aplikacji 
jak: sprzęt pomiarowy, sprzęt bezprzewodowy, aplikacji zasilanych bateryjnie.

Aplikacje:
 ■ Urządzenia zasilane bateryjnie
 ■ Urządzenia medyczne
 ■ Urządzenia pomiarowe
 ■ Urządzenia przenośne
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Nowoczesny transceiver zapewniający bezprzewodową komunikację w zakresie częstotliwości poniżej 1GHz (m.in. pasma ISM). 
Układ posiada szereg funkcji łączenie z szyfrowaniem i bardzo niski, regulowany pobór mocy, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej  
i niezawodnej komunikacji w zmiennym środowisku zewnętrznym.

Zużycie energii jest kluczowym parametrem w doborze komponentów dla urządzeń zasilanych z baterii dlatego układ SPIRIT1 został 
wyposażony w zaawansowane rozwiązania zapewniające minimalny pobór prądu o 50% mniejszy niż w konkurencyjnych rozwiązaniach 
obecnych na rynku. To rozwiązanie pozwala urządzeniom opartym o SPIRIT1 dwukrotnie wydłużyć czas pracy w porównaniu do innych 
rozwiązań, bez potrzeby wymiany baterii.

SPIRIT1 posiada bardzo czuły odbiornik (-120dBm) co pozwala także obniżyć moc nadajnika i przez to jeszcze bardziej ograniczyć całkowity 
pobór prądu. Szereg dodatkowych zaawansowanych funkcji takich jak 128-bitowe szyfrowanie, korekcja błędów, FIFO, automatyczne 
potwierdzanie transmisji, dopasowanie do różnych parametrów anten zapewnia bezpieczną transmisje danych w zmiennych warunkach 
środowiskowych.

SPIRIT1 jest stworzony do zapewnienia efektywnej i bezpiecznej bezprzewodowej transmisji danych przy minimalnym zużyciu energii 
elektrycznej. Szybka implementacja układu w aplikacji jest zapewniona poprzez stosowanie standardowego interfejsu SPI oraz wsparcia 
inżynieryjnego Masters / ST.

SPIRIT1

Główne cechy:
 ■ Pasma ISM: 169 / 315/ 433 / 868 / 915 MHz
 ■ Konfigurowalna szybkość transmisji: 1 - 500kbps
 ■ Modulacje: 2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK, ASK
 ■ Wysoka czułość odbiornika: -120dBm przy 1.2kbps
 ■ Programowalna moc nadajnika: -36 dBm to +11 dBm, (co 0.5 dB)
 ■ Szyfrowanie AES-128 (co-procesor)
 ■ Wsparcie dla standardu MBUS
 ■ Zasilanie: od 1.8V do 3.6V
 ■ Niski pobór mocy dzięki zintegrowanej przetwornicy SMPS
 ■ Sterowanie poprzez interfejs SPI
 ■ Wypożyczamy zestawy uruchomieniowe dla wszystkich pasm

M41T62

Główne cechy:
 ■ Zintegrowany układ RTC i oscylatora 
 ■ Szeroki zakres napięć zasilania: od 1.3V do 4.4V 
 ■ Ultra-niski pobór prądu 350nA @ 3 V 
 ■ Dostarcza sygnał zegarowy 32kHz przy załączeniu
 ■ Detekcja awarii oscylatora (ODF)
 ■ Detekcja rozładowania baterii
 ■ Ceramiczna obudowa 3.2x1.5mm

M41T62 to miniaturowy układ RTC przeznaczony do aplikacji zasilanych bateryjnie gdzie zarówno pobierana moc jak i ilość miejsca ma 
kluczowe znaczenie. Układ posiada wbudowany rezonator kwarcowy, co znacząco redukuje ilość wymaganego miejsca na PCB oraz 
eliminuje trudności w optymalnym doborze rezonatora do układu RTC.
M41T62 pracuje z napięciem zasilania w zakresie od 1.3V do 4.4V co umożliwia jego zasilanie bezpośrednio z baterii.  Układ pobiera prąd 
rzędu 350nA, posiada szereg funkcji zabezpieczających jak detekcja uszkodzenia oscylatora (ODF), detekcja rozładowania baterii, co 
podnosi poziom niezawodności całego systemu.

Aplikacje:
 ■ Urządzenia zasilane bateryjne
 ■ Przenośne urządzenia medyczne i pomiarowe
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Najnowsza oferta firmy STMicroelectronics prezentuje moduły Wi-Fi, które cechują się szybkością, elastycznością oraz są przystosowane 
do technologii Plug&Play, integracji z technologami 802.11 b/g/n oraz TCP/IP w urządzeniach IoT.
Moduły posiadają wbudowany stos TCP/IP oraz przyjazną użytkownikowi warstwę aplikacji, co gwarantuje łatwą i efektywną drogę do 
wykorzystania modułów w prosty sposób. Moduły zawierają również zegary RTC oraz regulatory napięcia. Dostępne są wersję typu 
„Multiple antenna”.

Wi-Fi modules

Główne cechy:
 ■ 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n transciwer
 ■ STM32 ARM Cortex-M3
 ■ 1.5MB pamięci FLASH
 ■ 32 kHz XTAL, dla wsparcia modułów low-power
 ■ Dostępne 16 portów GPIO, UARt, SPI, I2C
 ■ Do +18dBm mocy wyjściowej
 ■ Napięcie zasilania: 3.3V
 ■ Dostępna opcja „multiple antenna”
 ■ Szeroki zakres temperatur

Najnowsza oferta firmy STMicroelectronics prezentuje moduły Bluetooth, które cechuje szybkość, elastyczność i niska cena. Rozwiązania 
oparte na najbardziej zaawansowanej technologii Bluetooth.

Moduły, zoptymalizowane są pod względem wykonania i kosztów, obsługują najnowszą specyfikacją Bluetooth V3.0, klasyczny (Seattle)  
oraz są zgodne z poprzednim V2.1 + EDR (z Lizbony).
Stos Bluetooth który jest wbudowany w moduły Blue ST zapewnia przyjazny dla użytkownika sposób użycia modułów w aplikacjach.

Blue Module

Główne cechy:
 ■ Blurtooth v3.0
 ■ Moduł RF
 ■ 128-bitowa enkrypcja
 ■ Wbudowana antena
 ■ ST Micro Cortex-M3 mikroprocesor 
 ■ Zasilanie: 2.5 V
 ■ Zakres tempertaur: od -40°C fo 85°C
 ■ Zgodność z: FCC, Bloutooth
 ■ Małe wymiary: 15 x 27 x 2.9 mm

P/N Antena

SPWF01SA Ceramic

SPWF01SC UFL Connector

P/N Klasa Bluetooth

SPBT2632C1A V3.0

SPBT2632C2A V3.0

BlueNRG jest to wysoko energooszczędny Bluetooth low energy (BLE) bezprzewodowy procesor sieciowy zgodny ze specyfikacją 
Bluetooth 4.0. BlueNRG może pracować zarówno w konfiguracji „Master” jaki „Slave”. Wbudowany protokół Bluetooth pracuje na rdzeniu 
Cortex M0. Bardzo wysoka energooszczędność zarówno w ciągu pracy jak i w trybie uśpienia, razem z doskonałą wydajnością RF czyni 
BlueNRG doskonałym wyborem dla aplikacji medycznych, bezprzewodowego monitoringu, bezprzewodowych pomiarów.

BlueNRG

Główne cechy:
 ■ Programowalne wyjście TX o mocy do +8dBm
 ■ Bardzo wysoka czułość RX: -88dBm
 ■ Bardzo niski pobór prądu: 

 ■ < 10 mA w trybie Active
 ■ 1.7μA w trybie Sleep

 ■ Program demo do obsługi BlueNRG dostępny w wersjach 
na IOS oraz Android.
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SuperMESHTM 5 - tranzystory dla bardzo wysokich napięć

Nowa generacja wysokonapięciowych tranzystorów wykonanych w znanej z niezawodności technologii SuperMESHTM 
5 firmy ST została zoptymalizowana pod kątem niskiego RDS(on) o około 30% w porównaniu do poprzednich rozwiązań. 
Dodatkowo dzięki odpowiedniej konstrukcji zredukowano pojemności pasożytnicze także o 30%.Tranzystory dla 
napięć 900V oraz 950V są w pełni zakwalifikowane a pierwsze rozwiązania dla 1200V będą wkrótce dostępne.

Tranzystory są polecane w takich rozwiązaniach jak oświetlenie, przetwornice fotowoltaiczne, zasilacze 3-fazowe, napędy 
przemysłowe. Dzięki swoim parametrom nowe tranzystory SuperMESHTM 5 umożliwiają uzyskanie sprawności wcześniej nieosiągalnej.

Napięcie Symbol RDS(on) Obudowa

800V STx7N80K5 1.2 DPAK, IPAK

STx8N80K5 0.950 TO-220, TO-220FP, TO-247

STx15N80K5 0.375 TO-220, TO-220FP, TO-247

STx25N80K5 0.260 TO-220, TO-220FP, TO-247

850V STL23N85K5 0.275 PowerFLAT 8x8 HV

900V STx21N90K5 0.299 TO-220, TO-220FP, TO-247
950V STx6N95K5 1.250 TO-220, TO-220FP,TO-247

STx20N95K5 0.330 TO-220, TO-220FP, TO-247

1200V STx12N120K5* 0.690 TO-220, TO-3PF, TO-247

MDmeshTM V - 650V tranzystory w technologii Super-Junction

STMicroelectronics to światowej klasy dostawca 
wysokonapięciowych tranzystorów MOSFET. Portfolio producenta 
zawiera tranzystory pracujące od 400V do 1500V, wykonane 
w standardowej technologii planarnej oraz SuperJunction. 
Szeroki zakres napięć, prądów oraz rodzajów obudów pozwala na 
zastosowanie tranzystorów HV Power MOSFET w niemal każdej aplikacji.
Portfolio tranzystorów zostało poszerzone o nowe modele (650V):

Napięcie Symbol RDS(on) Obudowa

650V STY145N65M5 0.015 MAX247
STY139N65M5 0.017 MAX247
STW88N65M5 0.029 TO-247
STW69N65M5 0.045
STx57N65M5 0.063 TO-247

TO-220
D2PAK
I2PAK

STx45N65M5 0.078
STx38N65M5 0.095
STx34N65M5 0.110
STx31N65M5 0.148
STx20N65M5 0.190
STx18N65M5 0.240 TO-220, TO-247

DPAK
IPAK

Stx15N65M5 0.340
STx11N65M5 0.480

* dostępne od końca Q2 2013

Tranzystory MOSFET



30 Triaki

Wysokotemperaturowa seria triaków zaprojektowana do pracy z maksymalną temperaturą złącza sięgającą 150ºC. Konstrukcja zapewnia 
doskonałe parametry dynamiczne a szczególności maksymalny prąd wyłączenia i wysoką odporność na zakłócenia. Dostępne są zarówno 
warianty ze standardowym prądem przełączającym bramki (35mA, 50mA) jak i ze zwiększoną czułością (10mA). 

Triaki 

Zalety:
 ■ Doskonały wybór dla środowisk z wysoką temperaturą otoczenia
 ■ Redukcja rozmiarów radiatora w aplikacji
 ■ Redukcja wymiarów urządzenia
 ■ Nie wymaga de-ratingu przy obliczeniach dla temperatury 150ºC

Główne cechy:
 ■ Prąd IRMS od 4A do 30A
 ■ Tjmax = 150ºC
 ■ Napięcie VRRM/VDRM 600V
 ■ Prąd załączający bramki: 10mA, 35mA, 50mA
 ■ Odporność na zakłócenia do 1500V/μs
 ■ Obudowy: TO-220AB nieizolowana, TO-220AB izolowana, D2PAK
 ■ Wysoka zdolność do wyłączenia prądów (3 do 4 razy większa niż wersje 125ºC)

IT(RMS) VRRM/VDRM ITSM IGT max

(di/dt)c
min

dV/dt 
min Kwadrant

Tj Obudowy

(A) (V) (A) (mA) (A/ms) (V/µs) (°C) D2PAK TO-220AB TO-220AB

4 600 40 10 5.7 75 I-II-III 150 T410H-6T

6 600 60 10 8.7 75 I-II-III 150 T610H-6T

8 600 80 10 11.4 75 I-II-III 150 T810H-6G T810H-6T

8 600 80 35 11.0 1000 I-II-III 150 T835H-6G T835H-6T T835H-6I

8 600 80 50 14.0 1500 I-II-III 150 T850H-6G T850H-6T T850H-6I

10 600 100 10 14.4 75 I-II-III 150 T1010H-6G T1010H-6T

10 600 100 35 13.0 1000 I-II-III 150 T1035H-6G T1035H-6T T1035H-6I

10 600 100 50 18.0 1500 I-II-III 150 T1050H-6G T1050H-6T T1050H-6I

12 600 120 35 16.0 1000 I-II-III 150 T1235H-6G T1235H-6T T1235H-6I

12 600 120 50 21.0 1500 I-II-III 150 T1250H-6G T1250H-6T T1250H-6I

16 600 160 35 21.0 1000 I-II-III 150 T1635H-6G T1635H-6T T1635H-6I

16 600 160 50 28.0 1500 I-II-III 150 T1650H-6G T1650H-6T T1650H-6I

20 600 200 35 27.0 1000 I-II-III 150 T2035H-6G T2035H-6T T2035H-6I

20 600 200 50 36.0 1500 I-II-III 150 T2050H-6G T2050H-6T T2050H-6I

30 600 270 35 33.0 1000 I-II-III 150 T3035H-6T T3035H-6I

30 600 270 50 44.0 1500 I-II-III 150 T3050H-6T T3050H-6I

Typowe aplikacje to sterowanie silnikami AC (odkurzacze, zmywarki) oraz środowisko z podwyższoną temperaturą (piekarniki, kuchenki).
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Firma ST wprowadziła nową serię triaków dla napięcia 800V (przy Tj=125ºC) lub 600V (Tj=150ºC) i prądu 16A. Trzy warianty prądu bramki 
pozwalają na zastosowanie różnych metod sterowania, łącznie z bezpośrednim połączeniem z mikrokontrolerem. Izolowana obudowa 
TO-220 oraz doskonałe parametry umożliwiają redukcję rozmiarów i kosztów aplikacji. W roku 2013 rodzina triaków zostanie poszerzona 
kolejne typy. 

Główne cechy:
 ■ Napięcie 800V (przy 125ºC)
 ■ Prąd 16A
 ■ Dla temperatury pracy Tj=150ºC, napięcie 600V
 ■ Doskonałe parametry dynamiczne
 ■ Sterowanie w trzech kwadrantach
 ■ Nie wymaga snubera
 ■ Obudowa zgodna z RoHS
 ■ Napięcie izolacji 2500Vrms
 ■ Rozszerzony zakres temperaturowy
 ■ Trzy różne warianty prądu bramki: 10, 20 i 35mA,

T1610T-8I /  T1620T-8I /  T1635T-8I  - triaki 800V, 16A 

Symbol
BV @ 
125°C

BV @ 
150°C

IT(RMS) IGT Tj (pracy) Obudowa

T1610T-8I 800V 600V 16A 10 mA -40 ÷ 150°C
TO-220

izolowana

T1620T-8I 800V 600V 16A 20 mA -40 ÷ 150°C
TO-220

izolowana

T1635T-8I 800V 600V 16A 35 mA -40 ÷ 150°C
TO-220

izolowana

Nowoczesne tranzystory IGBT wykonane w technologii Trench-Gate Field-Stop zapewniają doskonałe parametry termiczne i dynamiczne. 
Bardzo krótki czas wyłączenia pozwala na redukcje strat w przełączaniu i podniesienie sprawności układu. Niewielki dodatni współczynnik 
temperaturowy Vce(sat) pozwala na równoległe łączenie tranzystorów IGBT, co w połączeniu z maksymalną temperaturą złącza Tj=175ºC 
pozwala na opracowanie bardzo wydajnych i niezawodnych układów przetwarzania energii.

Aplikacje:
 ■ Przetwornice
 ■ Inwertery
 ■ Napędy elektryczne
 ■ Spawarki i zgrzewarki
 ■ Nagrzewnice indukcyjne
 ■ Inwertery fotowoltaiczne
 ■ Zasilacze awaryjne UPS

STGx - tranzystory IGBT

Główne cechy:
 ■ Temperatura złącza Tj=175ºC
 ■ Bezpieczne łączenie równoległe, dodatni współczynnik temp. Vce(sat)

 ■ Doskonałe parametry dynamiczne i termiczne
 ■ Odporność na zwarcie do 6μs
 ■ Obudowy: TO220; TO220FP; TO247; D2PAK; TO247, TO3P; TO3PF

Symbol
BVCES 

[V]

IC max
@

100 °C 
[A]

Częstotliwość 
przełączania
maks [kHz]

Obudowa Dioda

STGx20H60DF 600 20 20 TO220; TO220FP; D2PAK Very Fast

STGx30H60DF 600 30 20 TO220; TO220FP; D2PAK Very Fast

STGx60H65F 650 60 20 TO247; TO3P; TO3PF -

STGx60H65DF 650 60 20 TO247; TO3P; TO3PF Very Fast

STGW60H65DRF 650 60 20 TO247 Ultra Fast

STGP20V60DF 600 20 100 TO220; TO220FP; D2PAK Very Fast

STGP30V60DF 600 30 100 TO220; TO220FP; D2PAK Very Fast

STGW40V60DF 600 40 100 TO247 Very Fast

STGW60V60DF 600 60 100 TO247 Very Fast

STGW80V60DF 600 80 100 TO247 Very Fast
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SLLIMM

SLLIMM (Small, Low Losses, Intelligent Molded Modules) to nowoczesne 600V moduły IPM zawierające 3-fazowy inwertor bazowany na 
tranzystorach IGBT wraz z układami sterującymi zintegrowane w niewielkiej kompaktowej obudowie DIP (Double In Line) zgodnej z wymogami UL.
Oferta zawiera 600V moduły IPM z prądem od 3A (SLLIMMTM-nano) do 20A z kilkoma wariantami zabezpieczeń i układów sterowania. 
Dostępne są także warianty jednofazowe.

Symbol              STG-
IPS10K60A

STG-
IPS10K60T

STG-
IPS14K60T

STG-
IPS14K60

STG-
IPL14K60

STG-
IPS20K60

STG-
IPS20C60

STG-
IPL20K60

STG-
IPS30C60

Ilość 
wprowadzeń

25 25 25 25 38 25 25 38 25

Rozmiar 
obudowy [mm]

44.4*22.0
H=5.4 

44.4*22.0
H=5.4 

44.4*22.0
H=5.4

44.4*22.0
H=5.4

49.6*24.5
H=5.4 

44.4*22.0
H=5.4

44.4*22.0
H=5.4

49.6*24.5
H=5.4

44.4*22.0
H=5.4

Napięcie [V] 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Prąd przy 
Tc=+25C [A]

10 10 14 14   15 18 20 20 30

Rth(J-C) (max) 
[oC/W]

3.8 3.8 3 3 2.8 2.4 2.7 2.2 2.4

NTC tak tak tak nie tak nie nie tak nie

Zintegrowana 
dioda 
Bootstrap

tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Funkcja Smart 
Shutdown

nie nie nie tak tak tak tak tak tak

Funkcja SD nie tak tak tak tak tak tak tak tak

Wzmacniacze 
dla pomiaru 
prądu

nie nie nie nie tak nie nie tak nie

Komparatory 
dla obwodów 
ochronnych

nie nie nie tak (1piny) tak (3piny) tak (1pin) tak (1pin) tak (3piny) tak (1pin)

Symbol STGIPN3H60A STGIPN3H60

Ilość wyprowadzeń 26 26

Rozmiar obudowy [mm]      29,5x12.5x3.1      29,5x12.5x3.1

Voltage [V] 600 600

Current@Tc=25C [A] 3 3

Rth(J-A)[oC/W] 50 50

Zintegrowana dioda BOOTSTRAP TAK TAK

Funkcja smart shutdown NIE TAK

Funkcja SD NIE TAK

Wzmacniacze dla pomiaru prądu NIE TAK

Komparatory dla obwodów ochronnych NIE TAK

Logika sterująca 3.3/5V TAK TAK

Funkcja Interlock TAK TAK

Zabezpieczenie podnapięciowe (UVL) TAK TAK

Moduły 1-fazowe:

Moduły 3-fazowe:
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Zaawansowane, zintegrowane rozwiązanie przeznaczone do sterowania dwu-fazowego dwubiegunowego silnika krokowego  
z mikrokrokową precyzją. Układ zawiera dwa stopnie wyjściowe w układzie pełnego mostka oraz precyzyjny układ pomiaru prądu. 
Za pomocą innowacyjnego układu sterowania zapewniono pełną rozdzielczość 1/128 oraz wbudowano szereg funkcji zabezpieczających 
i sterujących. Całość jest w łatwy sposób zarządzana poprzez interfejs SPI.

dSPINTM (L6470 / L6472)

 ■ L6470 – 128 mikrokroków
 ■ L6472 – 16 mikrokroków,  „predictive current control”, kontrola adaptacyjna.

easySPINTM (L6474)

cSPINTM (L6480)

Główne cechy:
 ■ Napięcie pracy 8 - 45 V
 ■ Prąd wyjściowy 7A (szczytowo) 3A (RMS)
 ■ Mostek wyjściowy oparty o PowerMOS o niskim RDSON

 ■ Programowalna charakterystyka pracy (prędkość i pozycjonowanie)
 ■ Do 128 mikrokroków
 ■ Wykrywanie przeciążenia silnika bez zewnętrznych czujników
 ■ Niski pobór prądu na biegu jałowym
 ■ Dwa poziomy ochrony termicznej

Główne cechy:
 ■ Napięcie pracy 8 - 45 V
 ■ Prąd wyjściowy 7A (szczytowo) 3A (rms)
 ■ Mostek wyjściowy oparty o PowerMOS o niskim RDSON

 ■ Interfejs SPI
 ■ Programowany „slew rate” tranzystorów PowerMOS
 ■ Do 16 mikrokroków
 ■ Kontrola prądu z „adaptative decay”
 ■ Programowany poziom ochrony przeciążeniowej
 ■ Niski pobór prądu na biegu jałowym
 ■ Dwa poziomy ochrony termicznej

Innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do sterowania dwubiegunowego silnika 
krokowego z mikrokrokową precyzją. W odróżnieniu od L6470/72 układ pracuje  
z rozdzielczością kroków 1/16 oraz adaptacyjnym układem kontroli prądu.

Nowoczesne sterowania dwu-fazowego dwubiegunowego silnika krokowego  
z mikrokrokową precyzją. Układ zawiera dwa stopnie wyjściowe w układzie 
pełnego mostka oraz precyzyjny układ pomiaru prądu. Innowacyjny napięciowy tryb 
sterowania z kompensacją BEMF, różnic  w uzwojeniu silnika oraz zmian napięcia 
zasilania. Pełne definiowanie profilu pracy (przyśpieszanie, zwalnianie, prędkość) są 
ławo programowane przez interfejs SPI.
Główne cechy:

 ■ Napięcie pracy 7.5 - 85 V
 ■ Prąd wyjściowy 7A (szczytowo) 3A (rms)
 ■ Mostek wyjściowy oparty o PowerMOS o niskim RDSON

 ■ Interfejs SPI
 ■ Programowana charakterystyka sterowania PowerMOS
 ■ Do 128 mikrokroków
 ■ Szereg zabezpieczeń (termiczne, przeciążeniowe itp.)
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SiC - diody Schottky’ego 

Nowe diody SiC (wykonane z węglika krzemu) firmy ST doskonale 
sprawdzają się w impulsowych układach zasilania SMPS oraz w technice 
fotowoltaicznej dzięki bardzo niskiej wartości napięcia przewodzenia 
Vf oraz doskonałym parametrom prądowym i przełączającym.
Generacja pierwsza diod SiC (600V) jest dedykowana dla aplikacji 
gdzie ultra niskie napięcie przewodzenia Vf jest kluczowe, 
natomiast generacja druga (650V) znajduje zastosowanie  
w układach impulsowych jak przedstawiono w przykładowej aplikacji:

TO-247
DO-247 TO-220AC D2PAK DPAK

4 A STPSC406D STPSC406B-TR

6 A STPSC606D STPSC606G-TR

8 A STPSC806D STPSC806G-TR

10 A STPSC1006D STPSC1006G-TR

12 A STPSC1206D

2 x 10 A STPSC2006CW

Diody SiC - generacja 1 (600V):

Diody SiC - generacja 2 (650V):
TO-247
DO-247 TO-220AC TO-220AB TO-220AC 

izolowana D2PAK DPAK

4 A STPSC4H065D STPSC4H065DI STPSC4H065B-TR

6 A STPSC6H065D STPSC6H065DI STPSC6H065G-TR STPSC6H065B-TR

8 A STPSC8H065D STPSC8H065DI STPSC8H065G-TR STPSC8H065B-TR

10 A STPSC10H065D STPSC10H065DI STPSC10H065G-TR STPSC10H065B-TR

2 x 4 A STPSC8H065CT

2 x 6 A STPSC12H065CT

2 x 8 A STPSC16H065CT

2 x 10 A STPSC20H065CW STPSC20H065CT

Diody SiC - generacja 2 (2 x 650V):

TO-220AB izolowana

6 A STPSC6TH13TI

8 A STPSC8TH13TI

10 A STPSC10TH13TI

Diody SiC - 1200V:
TO-247
DO-247 TO-220AC D2PAK DPAK

6 A STPSC6H12B-TR1

10 A STPSC10H12D* STPSC10H12G-TR*

15 A STPSC15H12W* STPSC15H12D*

20 A STPSC20H12W*

* W fazie rozwoju. Możliwość zamówienia próbek.
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LDK120

LDK - nowa rodzina regulatorów LDO zoptymalizowana do pracy w obwodach wymagających szybkiej odpowiedzi impulsowej, niskiego 
poziomu szumów, wysokiego PSRR oraz przede wszystkim niskiego spadku napięcia przy pełnym obciążeniu. 
LDK120 to regulator o napięciu wejściowym od 1.9V do 5.5V i stałym lub regulowanym (od 0.8V) napięciu wyjściowym przy prądzie 200mA 
i spadku napięcia na układzie do 100mV.

Główne cechy:
 ■ Napięcie wejściowe 1.9 – 5.5V
 ■ Napięcie wyjściowe regulowane od 0.8V do Vin-Vdrop
 ■ Prąd wyjściowy 200mA
 ■ Spadek napięcia 100mV (przy 100mA obciążenia)
 ■ Bardzo niski poziom szumów
 ■ Tolerancja napięcia wyjściowego 2%
 ■ Ochrona przeciążeniowa, przeciwzwarciowa, termiczna
 ■ Obudowy: SOT23-5L, SOT323-5L and DFN6

L/A698x

STMicroelectronics przygotowało rodzinę konwerterów DC-DC dedykowanych dla aplikacji przemysłowych oraz automotive, kompatybilnych 
z 24 V oraz 12 V standardami akumulatorów samochodowych.
L698X jest nową rodziną wprowadzoną na rynek przez ST. Posiada bardzo niski prąd spoczynkowy oraz możliwość synchronicznego 
prostowania napięcia. Cała rodzina została zakwalifikowana do przemysłu motoryzacyjnego (A698x). Dzięki wysokiej sprawności w pełnym 
zakresie obciążenia orz minimalnym zużyciu energii przy odłączonym obciążeniu doskonale wpasowuje się w nowy standard wydajności  
w zastosowaniach przemysłowych oraz motoryzacyjnych, który wymaga bardzo niskiego zużycia energii z akumulatora (np. A6986 zgodny 
z normą KL30).

Główne cechy L/A6986:
 ■ Od 4 do 38 V napięcie wejściowe
 ■ Prąd wyjściowy: do 2 A
 ■ Prostowanie synchroniczne
 ■ Bardzo niski prąd spoczynkowy (~30µA)
 ■ Regulowana częstotliwość przełączania (250 kHz - 2 MHz)
 ■ Regulowana funkcja miękkiego startu
 ■ Power Good
 ■ Obudowy: HTSSOP16

Główne cechy L/A69841:
 ■ Od 4 do 38 V napięcie wejściowe
 ■ Prąd wyjściowy: do 400 mA
 ■ Prostowanie synchroniczne
 ■ Bardzo niski prąd spoczynkowy (~100µA)
 ■ Regulowana częstotliwość przełączania (200 kHz - 600 kHz)
 ■ Napięcie wyjściowe: 3.3 V
 ■ Power Good
 ■ Obudowy: DFN4x4, DFN3x3

1 A6984 dostępny w roku 2015.
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LD39020

LD39020 - regulator napięcia cechujący się wysoką dokładnością. Umożliwia regulację napięcia w zakresie od 1.5V do 5.5V dla 
maksymalnego prądu 200mA. LD39020 dostępny jest w obudowach DFN4 1 x 1 mm co pozwala na maksymalną oszczędność przestrzeni 
projektowanego układu. Bardzo niski spadek napięcia oraz prądu przy zintegrowanym układzie miękkiego startu zapewnia wysoką 
energooszczędność układu co sprawia, że nadaje się on do aplikacji typu Low Power zasilanych bateryjnie.

Główne cechy:
 ■ Napięcie wejściowe 1.5 – 5.5V
 ■ Prąd wyjściowy 200mA
 ■ Spadek napięcia 200mV (przy 200mA obciążenia)
 ■ Bardzo niski poziom szumów
 ■ Tolerancja napięcia wyjściowego 0.5% dla wersji A oraz 2.0% dla wersji standard
 ■ Ochrona przeciążeniowa, przeciwzwarciowa, termiczna
 ■ Obudowy: DFN4 1 x 1 mm
 ■ Temperatura pracy w zakresie: od -400C do 1250C

STLQ015

STLQ015 - wysoce energooszczędny regulator napięcia w zakresach od 1.5V do 5.5V. Kluczową cechą tego układu jest jego prąd 
spoczynkowy, kształtujący się na poziomie 1.4uA przy maksymalnym prądzie wyjściowym. Dzięki bardzo niskiemu prądowi spoczynkowemu 
układ wpływa na wydłużenie żywotności baterii w aplikacjach wymagających długiego czasu czuwania. STLQ015 posiada możliwość 
wyłączenia sterowania logiką co skutkuje zmniejszeniem całkowitego poboru prądu do poziomu 1nA. Typowymi zastosowaniami dla tego 
układu są: przenośne systemy zasilane bateryjnie, czujniki elektroniczne, układy zasilania mikrokontrolerów.

Główne cechy:
 ■ Napięcie wejściowe 1.5 – 5.5V
 ■ Bardzo niski prąd spoczynkowy:

 ■ 1.0 uA przy braku obciążenia
 ■ 1.4 uA przy obciążeniu 150mA
 ■ 1.0 nA w trybie OFF
 ■ 200 nA w trybie OFF dla 1250C

 ■ Tolerancja napięcia wyjściowego 2.0% w temperaturze 250C
 ■ Prąd wyjściowy: 150 mA
 ■ Obudowy: SOT666-6L

LDLN015

LDLN015 - liniowy regulator napięcia cechujący się bardzo niskim poziomem szumów, zapewniający maksymalny prąd wyjściowy na 
poziomie 150mA. Napięcie wyjściowe na poziomie od 2.1V do 5.5V z typowym napięciem przerwania na poziomie 86mV oraz wartością 
szumu 6.3uVRMS w paśmie od 10Hz do 100kHz. LDLN015 zapewnia bardzo czysty sygnał wyjściowy odpowiedni dla bardzo wrażliwych 
układów. Typowe zastosowania dla LDLN015 to wrażliwe układy takie jak przetworniki ADC, VCO w telefonach komórkowych oraz PDA 
w palmtopach.

Główne cechy:
 ■ Napięcie wejściowe 2.1 – 5.5V
 ■ Prąd wyjściowy 150mA
 ■ Bardzo niski poziom szumów
 ■ Tolerancja napięcia wyjściowego 1% w temperaturze 250C
 ■ Ochrona przeciążeniowa, przeciwzwarciowa, termiczna
 ■ Obudowy: DFN6 (2 x 2 mm)
 ■ Temperatura pracy w zakresie: od -400C do 1250C
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PM2131

PM2131 jest w pełni zintegrowaną 4A ładowarką baterii opartą o podwójny 2A konwerter DC-DC z zintegrowanym FET. Ta zintegrowana 
struktura umożliwia wysoką wydajność przy dużym prądzie z zachowaniem małych rozmiarów układu. W razie potrzeby dwa konwertery 
mogą zostać rozdzielone. Tryb ładowania akumulatorów CCCV jest albo w pełni autonomiczny lub kontrolowany programowo przez 
użytkownika. PM2131 jest idealnym wyborem dla takich zastosowań jak tablety czy smartfony. Pasuje idealnie zarówno do aplikacji 
urządzeń przenośnych jak i dużych systemów.

Główne cechy:
 ■ 4 A DC/DC ładowarka baterii

 ■ Wydajność do 92%
 ■ Podwójna ścieżka z wbudowanymi 2A tranzystorami FET
 ■ Tryb CCCV 
 ■ Elastyczne parametry ładowania, edytowalne 

programowo
 ■ Regulacja prądu wyjściowego
 ■ Bardzo dokładna regulacja napięcia: <1%
 ■ Kompatybilny ze specyfikacją USB 2.0
 ■ Kontrola priorytetu ładowania
 ■ Funkcja wykrywania zewnętrznego źródła zasilania

STBCFG01 

STBCFG01 jest ładowarką baterii przeznaczoną do ładowania pojedynczych ogniw litowo-jonowych. Posiada wbudowany moduł pomiaru 
stanu naładowania baterii oraz generuje napięcie 5V do zasilania urządzeń zasilanych z magistrali USB OTG.
Układ posiada również wbudowany regulator LDO, w celu wsparcia rozruchu system przy rozładowanym akumulatorze.

 ■ Bezpieczeństwo ładowania i zabezpieczenie akumulatora
 ■ Maksymalne napięcie wejściowe: 20V
 ■ Napięcie pracy do 16V
 ■ Zabezpieczenie: overvoltage, overcurrent
 ■ Zabezpieczenie akumulatora
 ■ Kompatybilny z IEEE 1725-2006, JISC8714,  

CTTL YDT1591

Główne cechy:
 ■ Wysoce wydajna ładowarka baterii 

 ■ Częstotliwość przełączania: 2MHz lub 3MHz 
 ■ 1.2A - maksymalny prąd ładowania
 ■ Napięcie wejściowe: 20V z OVP
 ■ Programowalne wejście ograniczające prąd
 ■ Dynamiczne wejście ograniczające prąd
 ■ Zabezpieczenie przepięciowe
 ■ Kompatybilny ze specyfikacją USB 2.0
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HVLED815PF to wysokonapięciowe układy zasilania LED zaprojektowane do pracy z sieci energetycznej (wyprostowanej) zapewniając 
15W (HVLED815PF) mocy wyjściowej. Układy zawierają wysokiej jakości kontroler PWM i 800V tranzystor MOSFET. Wbudowany 
kontroler posiada także funkcję PFC, zapewniając wysoki współczynnik mocy powyżej 0.9. 
Całość zaprojektowana jest do pracy w topologii Flyback w trybie quasi-rezonansowym (ZVS), dzięki czemu osiągnięto wysoki poziom 
sprawności oraz zredukowano poziom emisji elektromagnetycznej (EMI).

HVLED815PF

Pozostałe dostępne układy i ich główne cechy:
 ■ EVLHVLED815W15: EU VIN, 15W, izolowany flyback, prąd stały
 ■ EVLHVLED815W10F: szeroki zakres VIN,10W, izolowany flyback, prąd stały
 ■ EVLHVLED815W10A: szeroki zakres VIN, 10W, buck-boost, prąd stały
 ■ EVLHVLED815W8CV: EU VIN, 8W, izolowany flyback, prąd stały
 ■ STEVAL-ILL055V1: EU VIN, 15W, izolowany flyback, prąd stały, zoptymalizowany kształt
 ■ STEVAL-ILL044V1: US VIN, 9W, izolowany flyback, prąd stały, funkcja ściemniana
 ■ STEVAL-ILL045V1: US VIN, 9W, nie izolowany flyback, prąd stały, funkcja ściemniana

Sterowniki matryc LED

Rodzina sterowników matryc LED od STMicroelectronics przeznaczona jest do sterowania wieloma diodami LED połączonymi w panele 
lub ekrany. Dzięki funkcji kontrolowania prądu we wszystkich kanałach, sterownik zapewnia jego stały poziom na wszystkich wyjściach. 
Interfejs SPI (4 przewodowy) pozwala sterownikowi komunikować się z zewnętrznym mikrokontrolerem, który ma możliwość kontroli 
wszystkich kanałów oraz wszystkich wbudowanych funkcji. Szerokie portfolio sterowników matryc LED zawiera pozycje z różną ilością 
kanałów (od 4 do 24), różnym zakresem prądów (od 5 mA do 400 mA) oraz wieloma innymi funkcjami takimi jak wykrywanie błędów 
(ED), automatyczny tryb oszczędzania energii (AS) czy regulowany prąd za pomocą sygnału PWM. ST  wprowadziło na rynek dwa nowe 
sterowniki LED2472G oraz LED1642GW. Istnieje również wersja sterownika dla przemysłu motoryzacyjnego ALED1642GW.
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LED2000 i LED2001 to przetwornica DC-DC zoptymalizowana do zasilania diod LED prądem 3A (4A) przy napięciu 18V. Synchroniczna 
praca przetwornicy oraz wewnętrzna kompensacja zapewnia wysoką sprawność układu przy minimalnej ilości zewnętrznych komponentów.

LED2000, LED2001, LED5000

Główne cechy:
 ■ Napięcie wejściowe 3V - 18V
 ■ Prąd wyjściowy 3A (LED2000), 4A (LED2001)
 ■ Częstotliwość przełączania 850KHz
 ■ 100mV prądowe sprzężenie zwrotne
 ■ Praca synchroniczna
 ■ Funkcja ściemniania (dimming)
 ■ Regulacja prądu LED +/- 7%
 ■ Obudowy: VFQFPN8 4x4 lub SO8

LED5000 to wariant zaprojektowany do zasilania dłuższych łańcuchów 
LED, dzięki pracy z napięciem do 48Vdc.

LED2472G jest 24 kanałowym sterownikiem matryc LED. Sterownik został stworzony z myślą o sterowaniu diodami RGB.

LED2472G

Główne cechy:
 ■ 3 programowalne źródła prądowe: dla 3 ośmio kanałowych  grup, zoptymalizowanych do sterowania prądem każdego koloru diody  

     RGB (7 bit)
 ■ Auto wyłączanie: parametr umożliwiający zaprogramowane czasu wyłączenia dla minimalizacji zużycia energii podczas gdy diody są  

      wyłączone
 ■ Wykrywanie błędów: parametr ułatwiający zarządzenie obsługą błędów

LED1642GW jest to 16 kanałowy sterownik matryc LED, gwarantujący maksymalną elastyczność dzięki szerokiej gamie programowalnych 
parametrów. 

(A) LED1642GW

Główne cechy:
 ■ Programowalne wyjście prądowe: maksymalny prąd 

czasu wyłączenia dla minimalizacji zużycia energii podczas
gdy diody są wyłączone

obsługą błędów
 ■ Wykrywanie błędów: parametr ułatwiający zarządzenie 

 ■ Auto wyłączanie: parametr umożliwiający zaprogramowane

różny stopień jasności może zostać zaprogramowany dla 
każdego kanału (12 lub 16 bit)

 ■ Programowalne ściemnianie diod za pomoc sygnału PWM:

każdego kanału może być regulowany poprzez
oprogramowanie (7 bit)

Oświetlenie LED



40 Oświetlenie LED

Masters oferuje pełną gamę diod LED przeznaczonych do tradycyjnych zastosowań (np. sygnalizacja), dla podświetleń wyświetlaczy 
oraz dla dynamicznie rozwijającego się rynku energooszczędnego oświetlenia LED. Oferowane diody charakteryzują się doskonałymi 
parametrami elektrycznymi i optycznymi oraz niskim poborem mocy. Dostępne są komponenty z kwalifikacją dla branży samochodowej.
Oferta obejmuje:

Diody LED

Standardowe diody LED: 
Przeznaczone do zastosowania w urządzeniach elektronicznych, typowo jako 
sygnalizacja stanów pracy, HMI itp.

Diody LED o wysokiej jasności:
Energooszczędne i kompaktowe rozwiązania najczęściej stosowane w dekoracji 
wnętrz, podświetleniach wyświetlaczy, oświetleniu reklama oraz znaków a także  
w sygnalizatorach świetlnych.

Diody LED dużej mocy:
Rozwiązania dedykowane dla typowych aplikacji oświetleniowych, gdzie tradycyjne 
źródła są obecnie zastępowane energooszczędnymi rozwiązaniami: oświetlenie 
uliczne, oświetlenie wnętrz biur, budynków mieszkalnych, obiektów handlowych  
i przemysłowych.

Oferta Masters jest oparta o rozwiązania następujących producentów:

LH094H

LH094H to rodzina nowoczesnych diod LED dużej mocy (4.5W) firmy Samsung. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, komponent jest zasilany 
bezpośrednio z napięcia zmiennego 220-240Vac. Diody są oferowane w kilku wariantach temperatury barwowej (od 2700K do 6500K) 
i strumieniowi świetlnemu do 470lm.

Główne cechy:
 ■ Moc maksymlana: 4.5W
 ■ Napięcie zasilania 100-120Vac / 220-240Vac
 ■ Kąt światła: 136stopni
 ■ Temperatura barwowa od 2700K do 6500K
 ■ Wysoka jasność, strumień świetlny do 470 lm
 ■ Wysoka niezawodność
 ■ Obudowa SMD 6-pin

Zastosowanie:
 ■ Oświetlenie wnętrz
 ■ Oświetlenie zewnętrzne

Połączenie szeregowe
Zasilanie 220-240Vac

Połączenie równoległe
Zasilanie 100-120Vac

Dioda LED w module plastikowym o wymiarach: 12.4 x 11.4 x 4.38mm

Pakiet bezpłatnych próbek 
dla pierwszych 50 klientów!
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Alfanumeryczne wyświetlacze LCD

Główne cechy:
 ■ Różne rozmiary - od miniaturowych 2x8 poprzez standardowe 2x16 do dużych 4x40
 ■ Pełna gamma znaków (europejskie, cyrylica, znaki japońskie i chińskie)
 ■ LCD wykonany w technologii STN, TN lub FSTN
 ■ Podświetlenia typu LED, EL oraz RGBLED
 ■ Pełna gamma kolorów podświetleń
 ■ Wbudowany kontroler
 ■ Zasilanie 5V lub 3V

Wyświetlacze alfanumeryczne firmy Raystar Optronics - charakteryzują się bardzo wysokim kontrastem i atrakcyjną ceną. W ofercie 
dostępnych jest wiele wariantów kolorów podświetleń.

Wyświetlacze TFT 4.3’’

Główne cechy:
 ■ Rozmiar 4.3’’
 ■ Rozdzielczość: 480 (R,G,B) * 272 (WQVGA)
 ■ Typ LCD: a-si TFT normalnie biały
 ■ Polaryzacja: positive
 ■ Podświetlenie: LED B/L
 ■ Kąt widzenia: 6:00
 ■ Interfejs: cyfrowy 24-bitowy RGB
 ■ Kontrolery: HX8257 / HX8227 / HX8655 / OTA5182A lub inne
 ■ Napięcie zasilania 3.3V (opcjonalnie inne zakresy napięć)
 ■ Zakresy temperaturowe: 0-50C lub -20 +70C

MASTERS posiada w swojej ofercie atrakcyjne cenowo wyświetlacze TFT o rozmiarze 4.3 cala firmy Powertip. Zapewniamy dostawy 
modeli TFT katalogowych oraz dedykowanych. Nasi inżynierowie posiadają duże doświadczenie w customizacji i doborze wyświetlaczy 
Powertip do specyficznych wymogów klientów.

Wyświetlacze LCD, TFT

Rodzaje wyświetlaczy:
 ■ Alfanumeryczne TN, STN, FSTN
 ■ Graficzne STN
 ■ OLED
 ■ TFT
 ■ DID
 ■ Pełna gama podświetleń
 ■ Warianty z wbudowanym kontrolerem i bez
 ■ Szeroki zakres napięć zasilania

MASTERS posiada szeroką ofertę wyświetlaczy LCD wiodących producentów. Dostarczamy wyświetlacze katalogowe (standardowe) 
oraz na życzenie klienta opracowujemy dedykowane rozwiązania spełniające specyficzne wymogi konstrukcyjne.

Oferta jest oparta o rozwiązania następujących producentów:

Masters oferuje wsparcie inżynieryjne w doborze wyświetlaczy oraz w implementacji w aplikacji klienta.
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Pamięci FLASH, SDRAM, DDR1, DDR2, SRAM

MASTERS oferuje szeroką gamę pamięci FLASH, SDRAM, DDR1, DDR2 oraz SRAM czołowych światowych producentów, takich jak:
 ■ AMIC

 ■ Pamięci NOR Flash (szeregowe i równoległe)
 ■ Pamięci SDRAM
 ■ Pamięci DDR1
 ■ Pamięci SRAM
 ■ Produkty KGD (Pamięci MCP)

 ■ ALLIANCE
 ■ Pamięci SRAM
 ■ Pamięci DRAM

 ■ EON
 ■ Szeregowe pamięci SPI Flash
 ■ Równoległe pamięci Flash
 ■ NAND Flash
 ■ MCP

Pamięci przemysłowe

Pełna gama pamięci przemysłowych. Wśród oferowanych pamięci przemysłowych wielu producentów wyróżniamy m.in. pamięci firmy 
Apacer.

Oferowane produkty producenta Apacer:
 ■ Dyski SSD
 ■ Pamięci DDR
 ■ Pamięci microSD, SD, CF

Dyski SSD i moduły DDR

Wysokiej jakości dyski SSD oraz moduły DDR firm Apacer oraz Samsung Semiconductor.

Oferowane produkty producenta Samsung Semiconductor:
 ■ DRAM
 ■ Mobile SDRAM
 ■ Mobile DRAM
 ■ NAND Flash
 ■ Dyski SSD do zastosowań profesjonalnych (centra danych, aplikacje przemysłowe)

Oferowane produkty producenta Apacer:
 ■ Dyski SSD
 ■ Pamięci DDR
 ■ Pamięci microSD, SD, CF
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Kondensatory foliowe

Główne cechy:
 ■ Wersje przewlekane i do montażu powierzchniowego
 ■ Temperatura pracy do 125˚C
 ■ Duża stabilność pojemności w funkcji temperatury, częstotliwości i napięcia
 ■ Niski ESR

Oferta kondensatorów foliowych zawiera elementy do montażu przewlekanego i powierzchniowego w szerokim zakresie pojemności oraz 
napięć.  Faratronic jest jednym z liderów wśród producentów kondensatorów foliowych zajmując trzecie miejsce na świecie pod względem 
sprzedaży tego typu elementów. Wysoka jakość produktów umożliwia ich stosowanie w technice oświetleniowej, telekomunikacji, sprzęcie 
AGD, automatyce przemysłowej i budynkowej itp.

Kondensatory elektrolityczne

Główne cechy:
 ■ Wersje przewlekane i do montażu powierzchniowego
 ■ Wersje nisko profilowe i o obniżonej palności
 ■ Niski współczynnik ESR, wysoka częstotliwość pracy
 ■ Długi czas życia i wysoka niezawodność
 ■ Wersje o specjalnej konstrukcji obudowy zabezpieczającej przed wybuchem

MASTERS oferuje kondensatory elektrolityczne o szerokim zakresie pojemności i napięć. Długa żywotność, niski współczynnik ESR 
oraz wysoka jakość produktów umożliwia ich stosowanie w rozwiązaniach wymagających wysokiej niezawodności takich jak urządzenia 
przemysłowe, oświetlenie oraz układy zasilania. Oferta Masters została poszerzona o komponenty firmy Nippon.

Kondensatory ceramiczne

Główne cechy:
 ■ Wersje przewlekane i do montażu powierzchniowego
 ■ Wersje nisko profilowe
 ■ Niski współczynnik ESR
 ■ Długi czas życia i wysoka niezawodność
 ■ Duże pojemności

Pełna gama kondensatorów ceramicznych o dużych pojemnościach, szerokim zakresie napięć oraz różnych wariantach dielektryków.

Indukcyjności

Główne cechy:
 ■ Wersje przewlekane i do montażu powierzchniowego
 ■ Koraliki ferrytowe
 ■ Cewki
 ■ Dławiki mocy (ekranowane i standardowe)
 ■ Rdzenie ferrytowe Ni-Zn, Mn-Zn

Dławiki, cewki oraz koraliki ferrytowe znajdują zastosowanie w układach zasilania impulsowego (przetwornice, PFC), filtrowania w układach 
zasilania oraz w torach sygnałowych.

Materiały do lutowania

Zakres oferty:
 ■ Pasty lutownicze
 ■ Stopy lutownicze (do lutowania na fali) oraz druty
 ■ Topniki (do lutowania na fali) oraz do napraw serwisowych
 ■ Kontrola procesu: profilomierze, testery lutowalności, testery SIR

Wysokiej jakości stopy lutownicze bezołowiowe oraz ołowiowe, topniki oraz sprzęt do kontroli procesu firmy Stannol.
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Centrala: ul. Objazdowa 5b, PL 83-010 Straszyn k. Gdańska
tel. +48 58 691-06-91 fax +48 58 691-06-92

Oddział Katowice: ul. Modelarska 12, PL 40-142 Katowice
tel. +48 32 258-33-21 fax +48 32 203-55-22

Oddział Warszawa: ul. Dzielna 58 bud.8, PL 01-029 Warszawa
tel. +48 22 658-63-19 fax +48 22 658-66-37

Oddział Rzeszów: ul. Wspólna 2a PL 35-205 Rzeszów
tel. +48 500-049-416

Oddział Radom: ul. Gazowa 4/210, PL 26-606 Radom
tel.+48 48 385-75-69 fax +48 48 385-75-69

www.masters.com.pl
masters@masters.com.pl

MASTERS Sp. z o.o. jest firmą elektroniczną, wyspecjalizowaną się w usługach dotyczących: projektowania urządzeń elektronicznych, 
logistyki komponentów elektronicznych i doradztwie technicznym.

Centrum kompetencyjne
Nasi Klienci otrzymują wsparcie projektowe w ramach całego procesu projektowania i rozwoju 
urządzeń elektronicznych. 
Dzięki porozumieniom z producentami komponentów, silną stroną Masters jest techniczny 
know-how, którym dzielimy się z naszymi Klientami. Inżynierowie Masters realizują pełny 
proces projektowy: od koncepcji poprzez projekty techniczne, prototypy, testowanie, produkcję 
próbną oraz wytwarzanie ostatecznej postaci produktu elektronicznego.

Centrum szkoleniowe
Prowadzimy własne centrum szkoleniowe dla inżynierów aplikacyjnych i konstruktorów. 

MASTERS został autoryzowanym partnerem szkoleniowym STMicroelectronics w zakresie 
mikrokontrolerów STM8 i STM32.

Centrum logistyczne
Zaopatrujemy naszych Klientów w komponenty kupowane bezpośrednio u producentów 
ze światowej czołówki. Gwarantuje to pewne, stabilne i terminowe dostawy elementów. To 
również dostęp do olbrzymiego technologicznego know-how, umożliwiającego ciągły rozwój 
produktów wytwarzanych przez naszych klientów. Na wyraźne życzenie Klienta jesteśmy 
gotowi dostarczyć wymagany element również z niezależnych źródeł. 

Dysponujemy własną powierzchnią magazynową i produkcyjną. Oferujemy cały zakres 
komponentów: pasywne, aktywne, elektromechaniczne, wyświetlacze, optoelektroniczne 
oraz elementy w technologii bezprzewodowej.

O firmie MASTERS Sp. z o.o.
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