
Zestaw 1*

Przykładowe aplikacje

42 www.masters.com.pl masters@masters.com.pl 0048 58 691 06 91

systemy alarmowe

automatyka domowa

systemy wentylacji i klimatyzacji (HVAC)

internet rzeczy (IoT)

automatyka przemysłowa

sprzęt medyczny

Zalety
uniwersalność konfiguracji

szybkie prototypowanie

sprawne programowanie i testowanie aplikacji

nie ma potrzeby projektowania obwodu drukowanego 

umożliwia testy i prezentację możliwości bibliotek 

graficznych TouchGFX (animacje, przeźroczystość, 

przejścia między ekranami)

pozwala na porównanie działania panelu

rezystancyjnego i pojemnościowego 

posiada dobrany przez specjalistów zestaw

zoptymalizowanych elementów

skrócony do minimum czas oczekiwania na możliwość

rozpoczęcia pracy i przejścia do fazy testów

Zestaw 2**

PN: EVB.DIS.D002.TFT4.3

boost your prototyping & testing

z wyświetlaczem LCD 4,3”

Evaluation boards

Płyta ewaluacyjna

Płyta opracowana przez inżynierów firmy Masters.

Pozwala na proste i szybkie sprawdzenie 

możliwości wyświetlaczy o różnych parametrach

i opcjach.



Eval Masters

Główne cechy płyty EVB.DIS.D002.TFT4.3

Zestaw 1: 222,00 zł / szt.*
*cena za zestaw składający się z wyświetlacza LCD 4,3” z rezystancyjnym panelem dotykowym 
(PH480272T005-IAB05 od firmy Powertip), płyty ewaluacyjnej Masters oraz modułu NUCLEO-F429ZI 
od ST Microelectronics. W pakiecie otrzymują Państwo biblioteki komponentów, dokumentację
techniczną producentów i inne materiały.  

współpraca z NUCLEO-F429ZI firmy ST Microelectronics

40-pinowe złącze do podłączenia różnych typów LCD TFT

obsługa paneli dotykowych (pojemnościowych, 

rezystancyjnych)

wbudowana pamięć SDRAM 1M x 16bitów 

(AS4C1M16S firmy Alliance Memory)

wbudowana przetwornica DC/DC do obsługi

podświetlenia wyświetlacza (Richtek RT4533GJ6)

2 diody LED i 2 przyciski do sterowania 

aplikacją demo

potencjometr pozwalający na ręczną regulację

jasności podświetlenia 

przekątna 4,3”

panel dotykowy: do wyboru wersja z panelem 

rezystancyjnym, pojemnościowym lub bez 

rozdzielczość 480 x 272

interfejs RGB 24-bity

jasność od 260 cd/m2 do 460 cd/m2

kontrast 600

kąty 60/60/60/60°

Zestaw 2: 251,50 zł / szt.**
**cena za zestaw składający się z wyświetlacza LCD 4,3” z pojemnościowym panelem dotykowym 
(PH480272T005-IAC01 od firmy Powertip), płyty ewaluacyjnej Masters oraz modułu NUCLEO-F429ZI 
od ST Microelectronics. W pakiecie otrzymują Państwo biblioteki komponentów, dokumentację
techniczną producentów i inne materiały.  

Główne cechy kompatybilnych
wyświetlaczy

NUCLEO-F429ZI

wyświetlacz CTP lub RTP




