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S. BOUWKITS & PROJECTEN

S.1 VELLEMAN KITS

Wij verwijzen u voor meer informatie in verband met de Velleman Kits graag naar onze website of naar de gratis catalogus ‘Velleman Kits 
& Projecten’, beschikbaar in de winkels.

THUIS

Geiger-Muller teller - Deze kit laat een auditieve 
meting toe van het stralingsniveau. De gevoeligheid is 
het hoogst voor gamma-stralen en beta-stralen van hoge 
energie.           

Order code: K2645

 
Elektronische waakhond - Een natuurgetrouw blaf-
fende schakeling met een gevoelig oor voor wat er in de 
omgeving gebeurt        

Order code: K2655 

 
Dubbele elektronische dobbelsteen - Naar keuze 
spelen met één of twee dobbelstenen. Display schakelt 
na 30 sec automatisch uit                 

Order code: K3400  

Telefoonversterker - kan ofwel gebruikt worden als     
zelfstandige versterker met luidspreker ofwel kan men 
de uitgang verbinden met een versterker of een meng-
paneel (bvb. vrije radio’s).              

Order code: K4900 

 
Temperatuursensor - Temperatuursbereik: -40°C 
(-40°F) tot +150°C (302°F) / Getest tot 50m (afstand 
sensorprint - controller) - Voedingsspanning: 12VDC

Order code: K6001  

Codeslot - kan worden gebruikt zowel om een alarm in 
en uit te schakelen als om een deurslot te openen. Vol-
ledig gesloten bedieningspaneel.                       

Order code: K6400 

 
Multitonengong  - Opwekking van elektronische to-
nen (bv. Ter vervanging van de traditionele mechanische   
deurbel) / Regeling van toon en volume / 1, 2 of 3 tonen 
instelbaar    

Order code: K6600  

IR afstandsbediende dimmer - Werkt samen met 
de 15-kanaals IR zender (K6710/K8049). Ontvangstcode 
is instelbaar op 1 van de 15 zendcodes zodat men dus 15 
ontvangers onafhankelijk kan bedienen.     

Order code: K6712 

Netspanningszoeker - Gemakkelijk opsporen of 
een bepaalde draad spanningsloos is of niet. De kit kan 
gebruikt worden voor het opzoeken van leidingen in 
de muur of om onderbrekingen in leidingen op te spo-
ren.            

Order code: K7101 

Metaaldetector - nagaan of er zich metalen voorwer-
pen bevinden in wanden, vloeren of plafonds.  Een LED 
geeft aan of men in de omgeving van metalen voorwer-
pen is.       

Order code: K7102 

 
Domotica lichtsysteem - Busprint voor maximum 5       
dimmer- of timermodules. Bediening door middel van     
optisch gescheiden drukknoppen of via open-collector         
uitgangen.                      

Order code: K8006 

 
Timer - on/off module met relais  - 14 verschil-
lende modi: timers, schakelen, knipperen, interval, wil-
lekeurig schakelen, ...           

Order code: K8008 

 
3.5A dimmer met potentiometer - uitstekend ge-
schikt om een bestaande schakelaar te vervangen, zodat 
u de lamp of lampengroep kunt dimmen. De dimmer kan 
ook worden gebruikt om het motortoerental van een 
boormachine, stofzuiger of een andere koolborstelmotor 
te regelen. 

Order code: K8026 

 
Relais module voor modulair lichtsysteem 
K8006 - Voor het schakelen van lampen of andere huis-
houdelijke toepassingen.              

Order code: K8027  

Multifunctionele dimmer - 13 verschillende func-
ties, zoals: impulsschakelaar, gewone dimmer, trappen-
huis-automaat, langzaam aan en uit, intervaltimer, snel-
heidsregeling voor ventilatoren, enz...        

Order code: K8028 

 
Langzaam on/off dimmer voor modulair licht-
systeem - Gestuurd door microprocessor / Twee wer-
kingsmodes: Langzaam on/off dimmer of trappenhuis-
mode      

Order code: K8029 

 
Dimmermodule voor bussysteem - Dimmer voor 
gebruik met K8006   

Order code: K8037 

 
Hoogvermogendimmer (1kW@230V) - Hoogver-
mogendimmer met microcontroller 

Order code: K8038 
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1-Kanaals DMX-bestuurde power dimmer - Ge-
schikt voor resistieve vermogens zoals gloeilampen en 
halogeenverlichting  / 512 unieke adressen, selecteer-
baar met een DIP-schakelaar             

Order code: K8039 

 
2 modulaire digits met seriele interface -   Rode 
heldere 57mm jumbo 7-segment display / Geleverd met 
snap-in behuizing / Meerdere digits kunnen eenvoudig 
met elkaar worden verbonden om grotere displays te 
creëren                   

Order code: K8063 

 
DC-gestuurde dimmer - Eenvoudige lichtsterkte-
regeling door middel van DC spanning / Optisch geïso-
leerde regelingang / Instelbare waarde voor max. helder-
heid            

Order code: K8064 

Universele temperatuursensor - Toepassingen: 
Meten van  binnen- en buitentemperatuur,  tempera-
tuur in een ruimte /  van toestellen doen stijgen of dalen, 
enz... Temperaturen in  bepaalde processen in het oog  
houden, temperatuuruitlezing  op uw website plaatsen,  
temperatuur van uw zwembad  controleren...  

Order code: K8067 

 
Dimmer voor elektronische transformatoren - 
Voor gebruik in het K8006  bus-systeem.              

Order code: K8068 

 
Codeslot type “kluis” - Onmogelijk om de  gepro-
grammeerde code te  ontcijferen dankzij de  digitale 
encoder - Codelock met draai-pulsgever en 7-segment  
display           

Order code: K8082 

 
Telefoon ‘bel’-detector met relais uitgang - 
Eenvoudige aansluiting:  parallel met de telefoonlijn  / 
Felle led licht op bij het rinkelen van de  telefoon               

Order code: K8086 

 
Telefoonbel met zoemer en led-indicatie - Com-
patibel met een standaard telefoonstekker / Eénvoudige  
aansluiting: parallel met de telefoonlijn         

Order code: K8087 

 
57 mm 7-segments digitale klok - Klok met 
12/24u-weergave - Temperatuurweergave: -20 -  70°C

Order code: K8089

 
LED klok met langzaam aan dimmer  -   Aantrek-
kelijk ledklokje met  mogelijkheid om nachlampje aan te 
sluiten. Vanaf een kwartier voor de ingestelde tijd zal de 
lichtintensiteit van de  aangesloten lamp verhogen tot  ze 
haar maximum bereikt op de  ingestelde tijd en er ook 
een  auditief signaal weerklinkt.                    

Order code: K8091 

3-D Printer Zelfbouwpakket - Om voorwerpen te printen van maximaal 20 x 20 x 20 cm met PLA- of ABS-
draad (3 mm-plastic draad). Compatibel met alle gratis RepRap-software en firmware - Gemaakt uit alumini-
umprofielen en is eenvoudig te monteren - Verwarmd printbed  

Order code: K8200  

Specificaties

Lineaire kogellagers 8mm - 10mm

Technologie FFF (Fused Filament Fabrication) voor PLA en ABS

Voeding 12V / 3A max. 

Afdrukbereik 20 x 20 x 20 cm

Typ. printsnelheid 120mm/s

Max. printsnelheid 150 tot 300mm/s

Spuitkop 0,5mm

Beweging 4 NEMA 17 stappenmotoren

Sofware Repetier versie 0.84 en hoger

Nom. mechanische resolutie X en Y: 0,015mm (kleinste pas in X & Y richting) - Z: 0,781µm (kleinste pas in Z richting)

Nom. printresolutie wanddikte (X,Y): 0,5mm - laagdikte (Z): 0.20 - 0.25mm

Afmetingen 60 x 60 x 45 cm

PLA draad 1Kg - Diameter: 3 mm - Dichtheid: 1.25 g/cm³ 
(@ 21.5 °C) - Printtemperatuur: 190-225 °C - Slagvast-
heid: 5 kJ/m² - Gewicht: 1 kg            

Order code: PLA3...xxx...1

Ordercode Kleur

PLA3B1 Zwart

PLA3G1 Groen

PLA3N1 Natural

PLA3O1 Oranje

PLA3P1 Roze

PLA3R1 Rood

PLA3U1 Blauw

PLA3W1 Wit

PLA3Y1 Geel

ABS draad 1Kg - Diameter: 3 mm - Dichtheid: 1.01 g/cm³ 
(@ 21.5 °C) - Printtemperatuur: 220-245 °C - Slagvast-
heid: 16 kJ/m² - Gewicht: 1 kg            

Order code: ABS3...xxx...1

Ordercode Kleur

ABS3B1 Zwart

ABS3W1 Wit
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LICHT & GELUID

Sirene - Drie trimmers om het geluid van alle soorten 
sirenes te  creëren of na te bootsen.  Krachtige klank met 
2W versterker op de  print                         

Order code: K2604 

 
Roze ruisgenerator - Pseudo random digitale ruis / 
Lengte schuifregister: 33 bit / Klokfrequentie: regelbaar  
tussen 30 en 100kHz / Roze  ruisfilter: 3dB / octaaf (20Hz 
tot 20kHz)              

Order code: K4301 

 
10-LED Mono VU - meter - VU-meter met 10-LED-
schaal en regelbare ingang, Dot of bar-display. Met 1  
frontpaneel voor horizontale of verticale montage.   

Order code: K4304 

 
Stereo VU-meter met 2 x 10 leds - met  regel-
bare ingang. 1 frontpaneel voor verticale of horizontale 
montage                           

Order code: K4305 

 
Precisie stereo VU-meter 2 x 15 leds  - Stereo 2 
x 15 LED VU-meter  (dot of bar display) met regelbare 
ingang                     

Order code: K4306 

 
LED audio vermogenmeter - 10 x LED schaal, tot  
2000Wrms vermogenmetingen.  Heeft geen bijkomende  
voedingsspanning nodig,  vermits deze meter direct  aan-
gestuurd wordt door de  luidspreker uitgang.        

Order code: K4307 

 
Geluidengenerator - Het ideale toestel voor disk-
jockeys, jingles voor vrije radio’s of gewoon als aan-
dachtstrekker. Er is een uitgang om rechtstreeks een  
luidspreker aan te sluiten en een lijnuitgang om een  
mengpaneel of versterker aan te sluiten.            

Order code: K4401 

 
Luidsprekerbeveiliging - Deze luidsprekerbeveili-
ging in stereo-uitvoering beschermt luidsprekers tegen  
inschakelklikken en tegen  gelijkspanning op de uitgang  
van de aangesloten versterker.        

Order code: K4700 

 
4-kanaals multifunctioneel looplicht - Effecten: 
lampen lopen in  beide richtingen / Knipperen  met twee 
lampgroepen (flipflop) / Knipperen met alle lampen tege-
lijk. De vier lichteffecten volgen elkaar automatisch op.                    

Order code: K5200 

 
LED lichtreclame met rode leds - Maak uw eigen 
lichtreclame  voor advertenties. 12 zelf te  maken tekens, 
te bepalen bij  montage van de LEDs , 150  heldere LEDs 
bijgeleverd. Vele automatische lichteffecten

Order code: K5600R 

 

Signaalgever/signaalvolger - ontworpen om een 
specifiek  signaal te injecteren in defecte audioschake-
lingen (bv. versterkers, radio’s,  toonregelingen) zodat de  
precieze plaats van het defect kan worden bepaald.    

Order code: K7000 

 
3D LEDkubus - 5 x 5 x 5 LEDs - Programmeerbaar 
via USB (ontwerpen van animatie/scènes) / vele program-
meerbare frames / frames zijn apart dimbaar 

Order code: K8018B BLAUW

Order code: K8018W WIT

 
 
Video patroongenerator - in  zakformaat met vaste  
sinusoïdale geluidsgolf / zwart/wit +  grijstrap / contro-
leer de  beeldkwaliteit van uw monitor  of TV / geschikt 
voor  beeld-aanpassing of  probleemoplossing        

Order code: K8025  

Velleman 4-kanaals looplicht - Voor het bekomen 
van een  lichteffect zoals in discotheken dan is het  loop-
licht module een perfecte uitbreiding voor uw systeem.  
De snelheid van het looplicht kan manueel geregeld wor-
den. 

Order code: K8032 

 
Videosignaalverbeteraar - Videosignalen worden  
digitaal gezuiverd van  ongewenste  vervormingen / sta-
biliseert de  kwaliteit van het beeld /  elimineert schom-
melingen in de helderheid van het  beeld        

Order code: K8036 

 
Audiogenerator in zakformaat - Microprocessor-
technologie  / Opwekken van digitale  golfvormen  

Order code: K8065 

 
Subwoofer kit - De kit bevat alle nodige  elementen 
om een compacte en  krachtige subwoofer te bouwen 
- Bass reflex-systeem met  regelbare buis / Compacte  af-
metingen dankzij het dual  speaker-systeem                  

Order code: K8077 
 

Uitgebreide opname- en weergavemodule - 
Geschikt voor de registratie en weergave van gesproken 
boodschappen, tot 8  minuten lang. De opnamesnelheid 
is traploos instelbaar. Hiermee kan je perfect de opname-
duur en geluidskwaliteit afstellen, terwijl het ook moge-
lijk is grappige effecten te produceren.

Order code: K8094 

 
MP3-speler bouwkit - Compatibel met SD- en  
SDHC-kaarten / Getest met kaarten tot 32GB           

Order code: K8095 

 
Audioanalyser - Metingen: piekvermogen, RMS-ver-
mogen, Gemiddelde dB,  Piek-dB, Lineair audiospectrum, 
1/3 octaaf audiospectrum / Automatische of handmatige  
bereikinstelling / Instelbare luidspreker-impedantie                 

Order code: K8098  
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VERSTERKERS

Universele mono voorversterker - Ontworpen als 
audio  tussenschakel voor allerlei  toepassingen, waar het  
audiosignaal niet sterk genoeg is.

Order code: K1803 

 
Universele stereo voorversterker - Universele ste-
reo voorversterker met lage ruis.                 

Order code: K2572 

 
RIAA Stereo voorversterker voor MD Pick-up              

Order code: K2573 

 
AM-FM Antenneversterker - Deze antenneverster-
ker geeft u 22dB versterking. Gelijkspanningsvoeding  
rechtstreeks of via de  coax-kabel (50-75ohm  impedan-
tie). Metalen behuizing inbegrepen.        

Order code: K2622 

 
7W Versterker  - Muziekvermogen: 7W / 4ohm / RMS 
uitgang: 3.5W / 4ohm of 2W / 8ohm                

Order code: K4001 

 
2 x 30W versterker - Muziek uitgangsvermogen: 2 x 
30W /  4ohm - RMS uitgang: 2 x 15Wrms / 4ohm of 2 x 
10Wrms / 8ohm              

Order code: K4003 

400W Mono-/Stereoversterker - RMS uitgangs-
vermogen: 2 x 100W /  4ohm , 2 x 75W / 8ohm - RMS  
mono-brug vermogen: 200W /  8ohm - Totaal muziek-
vermogen:  400W   

Order code: K4005B  

Stereo buizenversterker - Uitgangsvermo-
gen: 2 x 90Wrms muziekvermogen voor belas-
tingen van 4 of 8  ohm - Verkrijgbaar in chroom 
of zwarte afwerking             

Order code: K4040      CHROOM

Order code: K4040B      ZWART

 
Gitaarvoorversterker met koptelefoonuitgang  
- Klankkleur  regeling / Regelbare  ingangsgevoeligheid 
/ Lage  ruis          

Order code: K4102 

 
Discrete vermogenversterker 200W - Volledig 
discreet ontwerp met Epitaxial Darlington  transistors. 
DC  voedingsschakeling met LED  aanduiding. / Muziek-
vermogen  200W bij belasting van 4 ohm.  100Wrms 
vermogen bij belasting van 4 ohm. 70Wrms vermogen 
bij belasting van 8 ohm.                           

Order code: K8060   

Volume- en toonregeling - voorversterker - Ste-
reo Baxandall bas- en  hoogregeling / Potmeters voor  
lage en hoge toonregeling  / Aanpasbare verzwakking of  
versterking / Compleet met  knoppen               

Order code: K8084 

LICHTSTURINGEN

Stroboscoop -  Maak uw eigen snapshots en  ‘flitsende” 
lichteffecten. Knipperfrequentie regelbaar  van 2 tot 
20Hz.                   

Order code: K2601 

 
Video en RGB Processor - Zet PAL kleur video  sig-
naal naar de oorspronkelijke Rood, Groen en Blauw 
signalen.  Via deze kit kunnen we  hierdoor de kleuren  
afzonderlijk regelen alsook de kleur verzadiging, helder-
heid  en contrast. Na bewerking  wordt het signaal terug  
omgezet naar een PAL video  signaal.         

Order code: K4600  

Lichtcomputer - Zestien verschillende  programma’s 
en zeven uitgangen maken van deze lichtcomputer  een 
uniek schouwspel                

Order code: K5201 

 
3-kanaals lichtorgel - Laag, midden en hoog  kana-
len. Gevoeligheidsregeling per uitgang. LED indicatie per 
uitgang. Half transparante  behuizing. Microfoon incl.  

Order code: K8017 

10-kanaals lichteffectengenerator - Deze kit 
heeft 10 12V/400mA  uitgangen voor het aansturen  van 
koude-kathode FLUO Lampen, gloeilampjes, LED’s en 
“solid  state”-relais, ...         

Order code: K8044 

 
DMX-controller via USB - Aansturing en voeding via  
USB - 512 DMX-kanalen met elk 256 niveaus / 3 pin XLR-
DMX  uitgangconnector         

Order code: K8062 

 
DMX-gestuurde relais - Deze kit laat u toe een  
relais te bedienen door middel van het alom bekende  
DMX512-protocol.           

Order code: K8072 

 
RGB-controller - Intensiteit per kanaal  instelbaar - 
Effecten met plotse overgang: loopeffect, stroboscoop, 
kleurlus, enz. - Effecten met geleidelijke overgang: kleur-
overgang,  vlameffect, willekeurige  kleur, trage uitscha-
keling,  enz.

Order code: K8088 
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Universele batterijlader - low-cost - Laadstroom:  
50mA, 100mA, 200mA, 300mA,  400mA (selecteerbaar)  
/ Voedingsspanning: van 6.5V  tot 21V (afhankelijk van 
de  aangesloten batterij)                       

Order code: K7302 

 
Loodacculader - Geschikt voor het laden en  bedrijfs-
klaar houden van zowel open als gesloten loodaccu’s  
met een klemspanning van 6 of 12 volt. Laadstroom: 0.3 
of 1A 

Order code: K8012 

 
Symmetrische voeding 1A - Positieve en negatieve  
uitgang tussen 1.2 en 24VDC         

Order code: K8042 

 
1W/3W vermogen-led driver  - Sturing voor 4 x1W 
of 2 x 3W vermogen-led’s (niet  meegeleverd) - Constan-
te stroombron van 350mA of 700mA     

Order code: K8071  
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VOEDINGEN

1A voeding - Deze kleine voeding levert  een sta-
biele spanning,  regelbaar tussen 1.5 en 35V  bij 1A. 
Stroombegrenzer en  thermische  overbelastingsbeveili-
ging  bevinden zich op de chip. Geleverd zonder koel-
vin                      

Order code: K1823 

 
Universele voeding 5 tot 14VDC / 1A - Voeding 
voor alle gangbare Velleman-kits die een voedingsspan-
ning nodig hebben tussen 5 en 14VDC - Stroomverbruik 
minder dan 1A.  Koelvin inbegrepen.                           

Order code: K2570 

 
0 tot 30V / 3A voeding - Uitgangsspanning: regel-
baar van 3 tot 30V,  gestabiliseerd - Uitgangsstroom: 
max. 3A      

Order code: K7203 

 
Universele batterijlader - Laadstroom:  van 15mA 
tot 750mA  (instelbaar) / Geschikt voor  NiCd en NiMH  
batterijen / Geschikt voor:  1.2V, 2.8V, 3.6V, 4.6V, 6V,  
7.2V, 8.4V en 9.6V  batterijen       

Order code: K7300 

AUTO

Elektronisch ontstekingssysteem voor auto’s 
 - Betere start en  gelijkmatiger loop, vooral bij zeer hoog 
en laag toerental.  Enkel voor benzinemotoren.  Geleverd 
met koelvin. Enkel  geschikt voor wagens met  negatieve 
massa. Getest op 2, 4, 6 en 8 cilinder auto’s

Order code: K2543 

 
Ruitenwisserrobot of intervaltimer - Selecteer 
één van de drie  intervallen (2-10-15 sec.)  voor de rui-
tenwissers van uw  wagen. De kit is ook geschikt  voor 
automatische  diaprojectie.                

Order code: K2599 

 
Digitale toerenteller - Voor elke wagen of  motor-
fiets op benzine. De kit is ook geschikt als universele toe-
renteller.    

Order code: K2625 

 
Vorstmelder - Deze kit geeft met een  knipperende 
LED aan wanneer de temperatuur op het wegdek het  
vriespunt bereikt. Eenmaal onder dat punt, brandt de 
LED  continu. Een betrouwbare temperatuursensor met  
montagebout is bijgeleverd.                    

Order code: K2644 

Multifunctionele auto-interieur verlichting - 
Uitschakelvertraging: regelbaar van 0 tot  60 sec. - Voe-
dingsspanning:  12-15Vdc - Stroomverbruik:  13mA   

Order code: K3500 

 
Ultrasone radar -  Detecteert obstakels met  behulp 
van ultrasone geluidsgolven. Een geluidssignaal geeft 
aan wanneer de vooraf ingestelde minimumafstand 
wordt overschreden.               

Order code: K3502  

Autoalarm - Instapvertraging: 2 tot 30  seconden met 
buzzer  aanduiding / Uitstapvertraging:  2 tot 180 secon-
den met LED aanduiding / Alarmperiode: 60 seconden 
met automatische reset                      

Order code: K3504 

 
Koplampverklikker - Continu  repeterende alarmsig-
naal voor  lichten AAN (uitschakelbaar) / Beperkt repete-
rende  alarmsignaal voor lichten UIT              

Order code: K3505 
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Uitschakelvertraging voor ventilator - Laat u toe 
om een ventilator te bedienen samen met een  lichtpunt. 
Nadraaitijd van de  ventilator tot 5 min.  (regelbaar) na 
uitschakeling  v/d verlichting.                    

Order code: K8041 

 
Power saver / timer - Schakelt uw toestellen uit na 
een voorgeprogrammeerde  tijd.            

Order code: K8075 

 
Optische proximityschakelaar - Stuur de uitgangs-
relais aan  door uw hand of een voorwerp voor de sensor 
te bewegen  

Order code: K8092 

 
1-Kanaals stappenmotorkaart met USB-inter-
face - kan 1 stappenmotor aansturen / geschikt voor 
bipolaire motoren / regelbare motorstroom (trimmer) 
/ DLL-bestand  meegeleverd om uw eigen software te  
schrijven

Order code: K8096  

4-kanaals stappenmotorkaart met PC interface 
- kan 4  autonome stappenmotoren  aansturen / geschikt 
voor bipolaire motoren / regelbare stroom voor elke mo-
tor afzonderlijk

Order code: K8097 

Universele start/stop timer - Miniatuur timer voor 
alle  toepassingen waar vertraging  tot max. 60 min. no-
dig is.  Wijzigen van het regelbereik  is mogelijk.  

Order code: K2579 

 
Toerentalregelaar - Enkel ontworpen voor de  bestu-
ring van wisselstroommotoren met koolborstels (boor-
machine,  stofzuiger, zaagmachine.... ).             

Order code: K2636 

 
Vloeistofniveaudetector - LED-indicatie van het  
vloeistofpeil: LAAG, MIDDEN, HOOG. Controller: het re-
lais schakelt automatisch een pomp en/of klep. Mogelijk-
heid om  alarm aan te sturen. 

Order code: K2639  

 
Gelijkspanning naar pulsbreedte omvormer  - 
Deze schakeling is  uitstekend geschikt voor de  nauw-
keurige regeling van een gelijkstroommotor, de licht-
sterkte van een lamp, etc. Deze schakeling zet nl. een 
gelijkspanning om naar een opeenvolging van pulsen. De  
waarde van de gelijkspanning  is daarbij recht evenredig 
met de duur van de puls.

Order code: K8004 

 
Geavanceerde up/down impulsteller - Ideaal 
voor het tellen van  personen,score,  enz... - optellen of 
aftellen  van tijden                  

Order code: K8035 
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REGELAARS / SCHAKELAARS

INTERFACESYSTEMEN & PROGRAMMERS

Relaiskaart  - 4 relaisuitgangen van 3A                  

Order code: K2633 

Triackaart - 4 triac uitgangen: 1.5A (ongekoeld, 4A 
gekoeld)                      

Order code: K2634 

 
Universele relaiskaart - De relais kunnen recht-
streeks of via open-collector uitgangen aangestuurd  
worden

Order code: K6714 8 RELAIS

Order code: K6714-16 16 RELAIS

 
Computer interface kaart - 16 galvanisch geïsoleer-
de  digitale aansluitingen / 9 analoge uitgangen, waar-
van er 1 met hoge nauwkeurigheid       

Order code: K8000  

Multifunctionele relaismodule - 14 verschillende 
modi:  timers, schakelen, knipperen,  interval, willekeurig  
schakelen, ... Twee  voorgeprogrammeerde  vertragings-
tijden. Leer-mode  voor vertragingen van 2s tot 12 da-
gen - Drukknopbediening.  Uitgerust met EEPROM voor  
bewaring van vertragingstijden tijdens stroomuitval.  

Order code: K8015 

 
Programmeerbaar message board met LCD, 
seriële interface & 8 ingangen - Ingangen: 8 (24V  
max.) / Scherm: supertwist LCD  met achtergrondverlich-
ting  voor 16 karakters en 1 regel 

Order code: K8045 

 
4-kanaals recorder / logger - Bewaart DC of traag 
lopende signalen over een lange  periode - Metingen 
worden automatisch opgeslagen op uw  computer   

Order code: K8047 

 
PIC® programmer en experimenteerbord  - Ge-
schikt om FLASH PIC(tm) microcontrollers van Micro-
chip® te  programmeren. - Ondersteunt 4 verschillende 
300 mil. IC  voeten voor: 8p,14p,18p en 28p PIC’s            

Order code: K8048 
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Afstandsbediening via telefoon - Via  de telefoon 
max. drie toestellen in- of uitschakelen of de toestand 
van een  schakelaar controleren (open  of gesloten). Het 
schakelen is beveiligd via een zelf te  bepalen code, die u 
gewoon intoetst op het klavier van de telefoon

Order code: K6501 

 
Tweekanaals RF codeslot ontvanger - LED aan/
uit en  ontvangstindicatie voor elk  kanaal - Twee relais 
uitgangen: 10A wissel- of  puls-contact                       

Order code: K6727 

 
2-draads, 10-kanaals afstandsbediening - vanop 
een afstand 10 verschillende apparaten aansturen via 
een 2-draadsverbinding. Gestuurd door microprocessor.          

Order code: K8023 

 
15-kanaals IR-zender  -  Compatibel met de  meeste 
Velleman IR ontvangers        

Order code: K8049 

 
 
15-kanaals IR-ontvanger        

Order code: K8050 

 
 
15-kanaals IR ‘remote stick’ - handige ‘2-toets’-
afstandsbediening die u de mogelijkheid geeft om tot 45 
kanalen te bedienen (3  adressen met elk 15 kanalen).  U 
kunt alle kanalen van het  huidige adres tegelijk  uitscha-
kelen met de ingebouwde ‘alles uit’-functie.   

Order code: K8051 

 
PIC programmeerkaart - Dit bord maakt het moge-
lijk  een breed gamma Microchip®  PIC™ microcontrol-
lers te programmeren.         

Order code: K8076 

 
8-kanaals USB relaiskaart - Bedien 8 relaiskanalen 
vanaf uw computer. Sluit tot 16A aan elk high-power  
relais.      

Order code: K8090

 
USB experimenteer interfacekaart - 5 digitale 
ingangskanalen en 8 digitale  uitgangskanalen. Boven-
dien  beschikt u over twee analoge  ingangen en twee 
analoge  uitgangen met 8-bit resolutie. U kunt het aan-
tal  ingangen/uitgangen verder uitbreiden door max. 4 
kaarten aan te sluiten op de USB connectors van uw 
pc.                

Order code: K8055 
 

Uitgebreide USB interfacekaart - bestaat uit 33 
ingangen/uitgangen:  incl. analoge / digitale en +  PWM-
uitgang. Aansluiting naar de computer is galvanisch-
optisch geïsoleerd. 

Order code: K8061 
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ZENDERS EN ONTVANGERS

8-kanaals afstandsbediende relaiskaart - ver-
schillende  toepassingsmogelijkheden: stand-alone kaart, 
aansturing  door schakelaars of open-collector uitgangen 
of bediening vanop afstand via RS232.                  

Order code: K8056 

 
Tweekanaals RF codeslot ontvanger - compatibel 
met K8059 - VM108                     

Order code: K8057 

 
 
8-kanaals RF afstandsbediening - Voor gebruik 
met de K8056 / K8070 / VM119 - Meerdere  ontvangers 
kunnen worden  gebruikt dankzij de 8  adressen

Order code: K8058  

Tweekanaals RF codeslot zender - Voor gebruik 
met de  K8057/VM109 tweekanaals RF ontvangers 

Order code: K8059 

 
USB naar RF afstandsbediending - zender - Met 
deze kit vormt u uw  computer om tot een krachtige  af-
standsbediening. 255  relaiskaarten kunnen aangespro-
ken worden wat resulteert in een maximum van 2040 
kanalen.                      

Order code: K8074 
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S.2 VELLEMAN MINIKITS

Wij verwijzen u voor meer informatie in verband met de Velleman Minikits graag naar onze website of naar de gratis catalogus ‘Velleman 
Kits & Projecten’, beschikbaar in de winkels.

STARTPAKKET

Minikits startpakket 1: MK101 - Valentijns-
hartje / MK102 - knipperende LEDs /MK109 
- Elektronische dobbelsteen / MK113 - Gelui-
dengenerator / MK120 - Infrarood lichtsluis / 
MK127 - Lopende microbug 

Order code: MKSET1

Minikits startpakket 2: MK100 - Kerstboom 
met knipperende LEDs / MK101 - Valentijns-
hartje / MK130 - 3D kerstboom / MK167 - Elek-
tronisch theelichtje / MK169R: Knipperende 
rode LED ster 

Order code: MKSET2

HOBBY 

Autoalarmsimulator - LED met ‘realistisch’  knipper-
effect simuleert een actief autoalarm -  Automatische 
activatie bij uitschakelen motor             

Order code: MK126

 
Verkeerslicht - Miniatuurversie van de  verkeerslichten 
die worden  gebruikt voor kruispunten van  vier wegen. 
Realistische  werking met regelbare  vertraging. 12 LEDs.  
Uitstekend geschikt voor  speelgoedtreintjes, maquettes, 
als speelgoed, ...                 

Order code: MK131

Alarm sensorsimulator - Schrik mogelijke indringers  
af door deze low-cost  alarmsimulator / Realistisch knip-
pereffect          

Order code: MK168

 
Chevron LED Pijl - Geanimeerde Chevron (rollen, 
scrollen, omgekeerd scrollen, knipperen, gedeeltelijk  
knipperen, enz.)              

Order code: MK176

 
Derde stoplicht knipperschakeling  -  Maakt van 
uw vast derde stoplicht een flitsend derde stoplicht / In-
stelbaar aantal flitsen: 5 of 10           

Order code: MK178

 
2-kanaals HI-power LEDflitser - Deze flitser is 
bruikbaar  met elk type led: low current, hi-power, led-
strips, clusters, enz. / 2 kanalen / 7  flitsmogelijkheden 

Order code: MK180 

LED op netvoeding - Blauwe led op netvoeding  / 
met speciale X2 veiligheidscondensator               

Order code: MK181 

12V autobatterij bewaker      

Order code: MK189 

SPELEN  

Elektronische dobbelsteen - met LED aanduiding. 
De  dobbelsteen rolt wanneer de  druktoets wordt  los-
gelaten.      

Order code: MK109

 
Elektronisch Spel zonder behuizing - 4 LEDs en 4 
drukknoppen  bezorgen uren plezier. Herhaal de combi-
natie, steeds  moeilijker, steeds sneller. 4  moeilijkheids-
graden. 

Order code: MK112

 
Roulette - 37 LEDs. ‘Draai’-geluidseffect / ‘Win’-
geluidseffect voor elke  kleur / LED-animatie tussen 
2 spelletjes / Drukknopbediening / Microprocessor-  
gestuurd                                        

Order code: MK119 

Quiztafel - Voor max. 4 spelers. LED  geeft aan welke 
knop het eerst werd ingedrukt. Quizmaster  ‘RESET’-knop 
met aanduiding  van ‘ingedrukte knop’. Verbind twee 
toestellen met elkaar en speel dan met 8.                      

Order code: MK133

Schud-dobbelsteen - Geen drukknopbediening  no-
dig, enkel schudden - loopt  traag uit en geeft al  knip-
perend de laatste  combinatie weer              

Order code: MK150

 
Rollend LED wiel - Rollend wiel met 10 LEDs -  met 
ronddraaiende beweging d.m.v. drukknopbediening.  
Draaibeweging vermindert  geleidelijk               

Order code: MK152

 
Elektronisch Spel met behuizing - 4 LEDs en 4 
drukknoppen  bezorgen uren plezier. Herhaal de com-
binatie, steeds moeilijker, steeds sneller. 4 moeilijkheids-
graden. 

Order code: MK159

 
TV-Tennisgame - 5 levels in singleplayer-modus / 5 le-
vels in tweespelermodus / 3 richthoeken 

Order code: MK191
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Knipperend SMD Hart  - Miniatuur gadget / 6 LEDs  
knipperen afwisselend / Ideale inleiding in SMD (Surface  
Mounted Device) technologie         

Order code: MK144 

Liefdesmeter - Iedere partner neemt een  uiteinde van 
de meter vast,  geef elkaar een hand en zie de liefdesme-
ter stijgen -  ‘liefde’-schaal met 10 LEDs                    

Order code: MK149

 
Lopende microbug - met behuizing - Twee open-
chassis motoren -  Regeling laat toe de  lichtgevoeligheid 
en het  ‘gedrag’ in te  stellen                    

Order code: MK165

Geanimeerde Ledsmiley          

Order code: MK175

 
 
Insect op zonne-energie - Realistisch gesjirp zoals  
dat van een krekel - de groene led pulseert langzaam om 
de  gloeiworm na te  bootsen        

Order code: MK185 

Elektronische Krekel - Te gebruiken als grap of als 
simulatie van een warme  zomernacht. Gaat automatisch  
krekelen als het licht uit  gaat.          

Order code: MK104

 
Lopende microbug - Felgekleurde miniatuurrobot  in 
insectvorm. De Microbug  zoekt steeds het licht op. Met 
twee open-chassis motoren -  Regeling laat toe de  licht-
gevoeligheid en het  ‘gedrag’ in te stellen               

Order code: MK127

 
Kruipende microbug - Felgekleurde miniatuurrobot  
in insectvorm. De microbug  zoekt steeds het licht op / 
Twee openchassis  motoren / Regeling laat toe de  licht-
gevoeligheid en het ‘gedrag’ in te stellen            

Order code: MK129 

Elektronische beslissingsnemer - Helpt bij het 
maken van moeilijke JA/NEEN  beslissingen. Ideaal voor  
twijfelaars. Een druk op de knop en de JA/NEEN LEDs  
knipperen afwisselend. De knippersnelheid vermindert  
geleidelijk tot 1 LED blijft  branden. 

Order code: MK135

 
SMD Happy Face -  Miniatuur gadget / 2 LEDs  knippe-
ren afwisselend / Ideale inleiding in SMD (Surface  Moun-
ted Device) technologie               

Order code: MK141

S. BOUWKITS & PROJECTEN

B
O

U
W

K
IT

S
 &

 P
R

O
JE

C
TE

N

GADGETS   

FEESTDAGEN   

Kerstboom met knipperende leds 

Order code: MK100

Valentijnshartje               

Order code: MK101

Rijdende kerstman - Mooie animatie via 126 LEDs  
in verschillende kleuren. De  batterij hoeft men niet te  
verwijderen als men op externe voeding werkt. Werking 
op 12V              

Order code: MK116

 
Luxe Kerstboom - Prachtige kerstboom  bestaande 
uit 134 LEDs. 18  willekeurig knipperende kaarsjes. De 
batterij moet  niet worden verwijderd bij gebruik van een 
externe  voeding.                

Order code: MK117

 
Geanimeerde klok - Mooie animatie via 83 LEDs  in 
verschillende kleuren. De  batterij hoeft men niet te  ver-
wijderen als men op externe voeding werkt. Werking op 
12V               

Order code: MK122

 
3-D Kerstboom - Kerstboom met 16 knipperende 
rode LEDs - Extra groene en  gele LEDs zijn voorzien voor  
het personaliseren van uw  boom                  

Order code: MK130

 
 
SMD Kerstboom - Miniatuur kerstgadget - 6  LEDs 
knipperen  afwisselend - Ideale inleiding  in SMD

Order code: MK142

 
 
Halloween pompoen - Felgekleurde halloweenpom-
poen met 25 LEDs - Willekeurig knipperen simuleert 
brandende kaars               

Order code: MK145

 
 
Geanimeerd spookje  - Spook reageert op plotse  ge-
luiden / Regelbare gevoeligheid           

Order code: MK166

Knipperende LEDster met 35 LEDs       

Order code: MK169R  ROOD   

Order code: MK169Y  GEEL
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SMD Kerstboom met USB-aansluiting - Gemak-
kelijk  om te monteren en de ideale  inleiding in de  SMD-
technologie 

Order code: MK183

Multi-effect ster met 60 LEDs - Processorgestuurde 
LED ster met 24 effecten: 3 statisch - 15 knipperend - 6  
animaties met fading

Order code: MK170
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LICHT & GELUID  

Knipperende Leds - Verbruik: ± 8mA / Voeding: 9V 
batterij (niet meegelev.)

Order code: MK102

 
 
Led Lichtorgel - Vier high-intensity LEDs lichten simul-
taan op en reageren op elk geluid        

Order code: MK103

 
Signaalgenerator - Signaaluitgang: sinusgolf,  zaag-
tand, blokgolf en integrator (instelbaar d.m.v.  jumper) / 
signaalfrequentie:  ongeveer 1kHz (vast)              

Order code: MK105

 
Metronoom - De maat wordt aangegeven via inge-
bouwde luidspreker en een  LED. Toon, volume en aantal  
maatslagen per minuut zijn regelbaar met potentiome-
ters.  Met aan/uit schakelaar                      

Order code: MK106

 
Looplicht met leds - 8 LEDs - Verschillende effecten 
zijn selecteerbaar (d.m.v.  PROG druktoets). Regelbare  
effect snelheid (SPEED potentiometer). Stand-by van de 
voeding d.m.v. drukknop (OFF drukknop) 

Order code: MK107

 
Eenvoudig een-kanaals lichtorgel - Met luidspre-
keringang.  Moduleert de lichtsterkte van de lamp naar-
gelang het  aangelegde muzieksignaal aan de ingang. 
Optisch geïsoleerde luidsprekeringang. Regelbare gevoe-
ligheid.

Order code: MK110

 
Geluidengenerator - Opwekken van 4 verschillende 
geluiden: politie, brandweer, ambulance, machine ge-
weer.  Regelbare snelheid via RV1. Incl. aan/uitschakelaar 
en luidspreker              

Order code: MK113

 
1-kanaals Laagspannings lichtorgel - Werkt op 
ongevaarlijke  laagspanning. Laat lampen branden op 
het ritme van de muziek. Bruikbaar voor halogeenlam-
pen. Optisch gescheiden luidspreker ingang. Regelbare 
gevoeligheid.                    

Order code: MK114

 
Geluidsniveau-aanduiding in zakformaat -  
Verras je vrienden in de  discotheek. 5 rode LEDs. Inge-
bouwde microfoon. Regelbare gevoeligheid.                     

Order code: MK115

 

Tester voor luidsprekerkabel - Controleer kabels 
op  onderbrekingen en identificeer afzonderlijke gelei-
ders.  Ideaal voor het testen van luidsprekerkabels.  LED-
indicatie voor onderbrekingen, kortsluitingen en juiste of 
verkeerde polariteit.  

Order code: MK132

 
Stoomtrein-geluid generator - Bootst het geluid 
van een ouderwetse stoomtrein na.  Regelbare ‘snelheid’ 
en volume.   

Order code: MK134

 
Super stereo oor - Stereo audio versterker versterkt 
omgevingsgeluiden  50x. Ideaal voor hardhorigen             

Order code: MK136

 
Karaoke - Aansluitbaar tussen de  CD speler, MD speler 
of een  ander lijnniveau-toestel en de versterker - ”stem  
reductie”- Schakelaar reduceert de originele stemgelui-
den op de meeste stereo  opnames                        

Order code: MK140 

VU-meter in zakformaat - LEDs knipperen op het 
ritme van de muziek - Ingebouwde  microfoon        

Order code: MK146

 
Stroboscoop met 2 witte LEDs - Twee heldere 
witte LEDs met krachtig flitseffect / Regelbare snelheid 
tussen ongeveer 1 en  60 flitsen/seconde - Aan/uit  scha-
kelaar   

Order code: MK147 

Helder knipperlicht met 2 rode LEDs - Twee 
heldere rode LEDs met zeer krachtig knippereffect.   
‘Automatische inschakeling bij duisternis’ - instelling met  
regelbare gevoeligheid - Aan/uit schakelaar                           

Order code: MK148 

Stemvervormer - Laat uw stem klinken zoals  die van 
een robot - voeg een  vibrato-effect toe - Laat uw stem 
hoger of lager klinken       

Order code: MK171

 
Sound star VU Meter - LED sound star met 60 LEDs - 
reageert op geluid en muziek zoals een echte VU-meter 

Order code: MK172
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LEDdimmer op laagspanning - Hi-power uitgang / 
Ingebouwde microfoon / Blauwe  aanduidingsled     

Order code: MK187

 
 
2x 5W versterker voor MP3-speler                     

Order code: MK190

 
 
3D LED-kubus - 3 x 3 x 3  - Vele  programmeerbare 
frames  / Soldeervaardigheden vereist  / programmeer-
baar via USB  (ontwerpen van  animatie/scènes)     

Order code: MK193 
 

Digitaal gestuurde FM radio - Hoogwaardige FM-
ontvanger  met uitstekende gevoeligheid - automatisch 
zoeken naar zenders met één enkele knop - 4 vooraf in-
gestelde stations met pieptoon ter bevestiging     

Order code: MK194

 
Mini Chasereffect met 6 LEDs  - 1 LED scant van 
de ene zijde naar de andere of in één  richting (selecteer-
baar) / 6  rode 3mm LEDs met hoge  intensiteit 

Order code: MK173 

 
Opname/weergave module - Opnametijd tussen 10 
en 35  sec. Geleverd met Ø 57mm luidspreker         

Order code: MK174

 
Digitale echokamer - 4 instelknoppen: MIC of  in-
gangsniveau, volume of  uitgangsniveau,  vertragings-
tijd en  echoniveau / Ingebouwde microfoon en verster-
ker            

Order code: MK182

 
Lichtorgel op laagspanning - Hi-power uitgang / 
Ingebouwde microfoon / Blauwe  aanduidingsled   

Order code: MK186
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Regelbare interval timer - Voor het automatisch  
aansturen van toestellen of  schakelingen   

Order code: MK111

 
Schemerschakelaar - Schakelt in bij invallende  duis-
ternis, schakelt uit bij  dageraad. Regelbare gevoeligheid 
met groot bereik             

Order code: MK125

 
IR afstandsbedieningstester - Eenvoudige bedie-
ning: richt  de afstandsbediening naar de  sensor en druk 
op een knop. Vier knipperende LEDs geven de werking 
van de  afstandsbediening weer.   

Order code: MK137

 
Thermostaat - Eenvoudige thermostaat voor  algeme-
ne toepassingen. Uitgangsrelais met LED  indicatie. NTC  
temperatuurssensor.                   

Order code: MK138

 
Klap aan/uit schakelaar - Lichtbediening via klappen 
met de handen / ’1-klap’ of ‘2-klap’-selectiemode        

Order code: MK139

 
 
Afstandsbediening via GSM - Schakel toestellen in 
en uit vanop een willekeurige plaats via uw gsm - U moet 
geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel      

Order code: MK160

Tweekanaals IR ontvanger - Twee kanalen met  re-
laisuitgang (24V AC/DC 1A  max.) - kanaal en ontvangst  
weergegeven via LEDs       

Order code: MK161

 
Tweekanaals IR afstandsbediening - Compacte 
IR afstandsbediening met 2 knoppen, sleutelhanger-
formaat / 2 krachtige IR LEDs voor een  bereik tot 15m 
(gebruik  binnenshuis) / 16 kanalen (maken gebruik van 
meerdere zenders  in 1 kamer mogelijk)             

Order code: MK162 

Proximity kaartlezer - Tot 25 badges programmeer-
baar / Geleverd met 2 kaarten           

Order code: MK179

 
1s - 60u puls/pauze-timer -  Ruime en gemakkelijke 
tijdsinstelling / Start met ‘puls’  of ‘pauze’ / Eenmalige of  
repetitieve in- en  uitschakeling  

Order code: MK188
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5 in 1 noodsignalisatie - Functies: zaklamp,  nood 
knipperlicht, SOS  knipperlicht, SOS boodschap en een 
afstandsmeter voor de  bliksem       

Order code: MK154

 
Magische boodschap - Verschillende voorgepro-
grammeerde  boodschappen + 1 eigen 7-karakter  bood-
schap            

Order code: MK155

 
Mini LCD voor scrollende berichten - Miniatuur 
mededelingenbord  met 1 lijn-, 16 karakter LCD display - 
46 karakters geheugen                       

Order code: MK157

 
Elektronisch theelichtje - Past in een standaard 
38mm houder  / Wordt na 5 uur automatisch  uitgescha-
keld / Zeer heldere gele  LED        

Order code: MK167

 

Ding Dong - Klassiek  ‘dingdong’-geluid / 8-ohm  luid-
spreker                      

Order code: MK177

 

Elektronische RGB-kaars - Kleuren: geel/ rood/ 
blauw /groen /cyaan /magenta / Vaste kleur of automati-
sche kleurverandering / Zeer krachtige  RGB-led        

Order code: MK184 

Wateralarm - Een alarmsignaal weerklinkt  wanneer 
er water wordt  gedetecteerd. Ingebouwde  alarmbuz-
zer. Watersensor kan  op afstand worden geplaatst :  het 
sensorgedeelte kan worden afgezaagd en doorverbon-
den via kabels.                     

Order code: MK108

 
Infrarood lichtsluis - Alarm met zoemer &  LED indi-
catie / Bereik: tot  4m / Aan/uit  schakelaar          

Order code: MK120

 
Rollend uurwerk - Rollende display geeft tijd  en da-
tum weer. Grafische  display met 35 LEDs.            

Order code: MK123

 
Mini Lichtkrant  - Stel uw eigen korte  boodschapjes 
samen. Grafische  display met 35 LEDs. Max. 16  karak-
ters. Regelbare  displaysnelheid.              

Order code: MK124

 
Kookwekker - Aftellen: 1 minuut tot 1 uur. Eenvoudi-
ge bediening met 1 knop. Heldere uitlezing via 16 LEDs. 
Alarm met licht- en  geluidssignaal                    

Order code: MK128

 
Zaklantaarn met witte LEDs - Witte-LED technolo-
gie / 2  zeer krachtige LEDs (4500mcd)     

Order code: MK143 

Digitale LEDklok - Klokje met rode 7-segments  dis-
plays in een aantrekkelijke behuizing - tijdbasis wordt  
automatisch geselecteerd               

Order code: MK151

 
Klok met 1 jumbodigit - Tijd wordt uitgelezen als  
een opeenvolging van cijfers / Heldere rode 57mm jum-
bo-digit met 7 segmenten          

Order code: MK153
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RGB-controller - Uiterst geschikt voor gebruik met 
de flexibele  ledstrips / Intensiteit per kanaal  instelbaar 
/ Effecten met plotse overgang: loopeffect, stroboscoop, 
kleurlus,  enz. / Effecten met geleidelijke overgang: kleu-
rovergang,  vlameffect, willekeurige  kleur, trage uitscha-
keling,  enz.                 

Order code: VM146 

RGB Leddimmer voor Din-rail - Geschikt voor: 12-
24VDC RGB of eenkleurige ledstrips met  gemeenschap-
pelijke anode / Bediening aan de hand van twee  druk-
knoppen (kleur/intensiteit)    

Order code: VM150 

RGB LED effecten generator met RF afstands-
bediening  - Uiterst geschikt voor  gebruik met de flexi-
bele ledstrips. / Intensiteit per kanaal instelbaar / Effecten 
met plotse overgang: loopeffect, stroboscoop, kleurlus,  
enz. / Effecten met geleidelijke overgang: kleurover-
gang,  vlameffect, willekeurige kleur, trage uitschakeling,  
enz.                          

Order code: VM151

 
Leddimmer met RF-afstandsbediening - Ideaal 
voor  gebruik met ledstrips / Geschikt voor gloeilampen / 
Automatische en selecteerbare trage  in-/uitschakeldim-
mer          

Order code: VM152

 
Audiogenerator in zakformaat - Microprocessor-
technologie / Opwekken van digitale  golfvormen  

Order code: VM156

 
RGB LED dimmer en kleurenselectie met RF af-
standsbediening - Ideaal voor  gebruik met ledstrips 
met  gemeenschappelijke  anode / Automatische  aan-
leerfunctie voor 8  zenders / 7 kleurschakeringen / 10 
dimstanden            

Order code: VM162

 
Miniatuur dimmer - Circuit met microcontroller, 
geschikt voor gloeilampen, halogeenverlichting op net-
spanning en de nieuwe  halogeenspaarlampen               

Order code: VM164

 
RGB Slavemodule 3x 4A - Sluit meer ledstrips op 
uw  bestaande controller aan / Elke  module verhoogt het 
vermogen  met 144W (12V) of 288W (24V)           

Order code: VM169 

Lichtorgel op laagspanning - Hi-power uitgang / 
Ingebouwde microfoon / Blauwe aanduidingsled     

Order code: VM186

 

Discrete vermogenversterker 200W - Volledig 
discreet ontwerp met Epitaxial Darlington transistors. DC  
voedingsschakeling met LED  aanduiding. Muziekvermo-
gen 200W bij belasting van 4 ohm. 100Wrms vermogen 
bij belasting van 4 ohm. 70Wrms vermogen bij belasting 
van 8 ohm.                           

Order code: VM100

 
Multifunctionele dimmer - Microcontroller techno-
logie / 13 verschillende functies,  zoals: impulsschakelaar, 
gewone dimmer, trappenhuis-automaat,  langzaam aan 
en uit, intervaltimer, snelheidsregeling voor  ventilatoren, 
enz...        

Order code: VM101 

Videosignaalverbeteraar - Videosignalen worden  
digitaal gezuiverd van  ongewenste  vervormingen / sta-
biliseert de  kwaliteit van het beeld  /  elimineert schom-
melingen in de helderheid van het  beeld       

Order code: VM106 

2 x 30W versterker - Muziek  uitgangsvermogen: 2 x 
30W /  4ohm - RMS uitgang: 2 x 15Wrms / 4ohm of 2 x 
10Wrms / 8ohm              

Order code: VM113

 
7W Versterker - Muziekvermogen: 7W / 4ohm - RMS 
uitgang: 3.5W / 4ohm of 2W / 8ohm                  

Order code: VM114

 
DMX-controller via USB - Aansturing en voeding via  
USB / 512 DMX-kanalen met elk  256 niveaus / 3 pin XLR-
DMX  uitgangconnector         

Order code: VM116

 
10-kanaals lichteffectengenerator - Module 
heeft tien 12V/400mA  uitgangen voor het aansturen  
van koude-kathode FLUO lampen, gloeilampjes, LEDs en 
“solid  state”-relais, ...        

Order code: VM120

 
Magical! Dimmer - Circuit met microcontroller, ge-
schikt voor gloeilampen en  halogeenverlichting op net-
spanning                

Order code: VM135

 
3W vermogen-led driver - Sturing voor 4 x1W of 2 
x 3W vermogen-led’s (niet  meegeleverd).         

Order code: VM143/3W
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S.3 VELLEMAN MODULES

De moduleversies zijn vooraf gemonteerd & getest en vereisen dus geen soldeerwerk. Wij verwijzen u voor meer informatie in verband met 
de Velleman Modules  graag naar onze website of naar de gratis catalogus ‘Velleman Projects’, beschikbaar in de winkels.

LICHT & GELUID
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MP3-speler module - Compatibel met SD- en  SDHC-
kaarten - Getest met  kaarten tot 32GB            

Order code: VM8095 

LEDdimmer op laagspanning - Hi-power uitgang / 
Ingebouwde microfoon / Blauwe  aanduidingsled     

Order code: VM187

 
MP3 jukeboxmodule - Speelt uw MP3 bestanden  
vanaf een USB geheugen-stick of SD-kaart / Drukknop-
pen: ‘VOLGENDE-’,  ‘VORIGE-’ en ‘WEERGAVE/PAUZE’ / 
Stereo lijnuitgang              

Order code: VM202N
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DAGELIjKSE TOEPASSINGEN  

4-kanaals recorder / logger - Bewaart DC of traag 
lopende signalen over een lange  periode / Metingen 
worden  automatisch opgeslagen op uw computer / 
Dankzij de USB  verbinding is een aansluiting  voor de 
voeding niet meer noodzakelijk en wordt de installatie 
eenvoudig.    

Order code: PCS10

 
Animatiebadge - Creëer uw eigen grafische  anima-
ties op een badge / Teken uw animaties met de  mee-
geleverde software en stuur ze dan naar de badge (via  
RS232) / 8 animaties van 25  frames, eenvoudige  selec-
tie                  

Order code: VM112 

1A voeding - Stabiele spanning,  regelbaar tussen 1.5 
en 35V  bij 1A. Stroombegrenzer en thermische  over-
belastingsbeveiliging bevinden zich op de chip. Geleverd 
zonder koelvin                      

Order code: VM124

 
Ultrasone radarmodule - Buzzeruitgang: snel / traag 
/ continu / Afstandsaanduiding met 3 LEDs / Droogcon-
tact NO/NC relais / Bereik: 20 tot 250cm

Order code: VM125

 
Universele temperatuursensor - Bereik: -20°C 
(-4°F)... +70°C  (+158°F) / Uitgang: 0..20mA  stroom-
lus   

Order code: VM132

 
Energiebesparende module - Automatische uit-
schakeling  van het licht of kleine  toestellen / Keuze uit  
verscheidene timers - LED voor voeding / timer / Eenvou-
dige  installatie 

Order code: VM133 

Regelbare interval timer - Voor het automatisch  
aansturen van toestellen of  schakelingen. Knipperlicht,  
video/foto moment opname, diaprojector sturing, mo-
delbouw      

Order code: VM136

 
Thermostaat - Eenvoudige thermostaat voor  algeme-
ne toepassingen. Uitgangsrelais met LED indicatie. NTC  
temperatuurssensor.                    

Order code: VM137

 
Start-stop timer (1sec. Tot 60h) - Brede tijdsinstel-
ling - Ledanimatie tijdens afstelling - On-board  START-
STOP- toetsen - Niet  hertriggerbaar                          

Order code: VM141

 
Telefoon ‘bel’-detector met relais uitgang - 
Eenvoudige aansluiting:  parallel met de telefoonlijn  / 
Felle led licht op bij het  rinkelen van de  telefoon / indien 
gevoed met 12VDC beschikt de unit ook over een relais-
uitgang               

Order code: VM144 

Digitale paneelthermometer met min-/max 
uitlezing / Niet-vluchtig geheugen voor minimum- 
en  maximumtemperatuur / Heldere, rode leduitlezing / 
Voorgeijkte temperatuursensor           

Order code: VM145 

Tellermodule - Handige module voor het  bijhou-
den van een score of het tellen van onderdelen, perso-
nen…                   

Order code: VM147

 
Thermostaatmodule - Paneelthermostaat voor  al-
gemeen gebruik / Geschikt voor verwarming en koe-
ling              

Order code: VM148 

Besparings- en veiligheidstimer - In- en uitscha-
keling van elektrische toestellen / Programmering: 15 
min. - 30  min. - 1u - 2u - 4u - 8u - 16u en willekeu-
rig              

Order code: VM153EU 

Ventilatortimer - Gemakkelijk in te stellen via de DIP-
schakelaars 

Order code: VM154 

LED paneelklok met alarm -  Ledpaneelklok voor  
universeel gebruik. Beschikt over een alarmuitgang en 
een  uitschakelbare display.      

Order code: VM163 

Proximity kaartlezer - Tot 25 badges  programmeer-
baar / Geleverd met 2 kaarten           

Order code: VM179
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12V autobatterij bewaker - Gebruikt  veelkleurige 
3mm led: 1. groen: batterij OK - 2. Traag  pulserend 
(groen): batterij OK of aan het opladen - 3. Rood:  bat-
terijspanning laag - 4.  Rood knipperend: batterij  wordt 
overladen       

Order code: VM189

 
1s ~ 60u puls/pauze-timer - Ruime, gemakkelijke  
tijdinstelling / start met:  ‘puls’ - ‘pauze’ - éénmalige  in- 
en uitschakeling     

Order code: VM188
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ZENDERS & ONTVANGERS  

8-kanaals afstandsbediende relaiskaart -  Deze 
relaiskaart biedt verschillende toepassingsmogelijkhe-
den:  stand-alone kaart, aansturing  door schakelaars of  
open-collector uitgangen of bediening vanop afstand via  
RS232.                 

Order code: VM118

 
8-kanaals RF afstandsbediening - Gebruik van 
meerdere ontvangers mogelijk dankzij de 8 adressen / 
’All clear’- functie / bereik tot 50m (ononderbroken  ge-
zichtslijn)

Order code: VM118R 

1-kanaals ontvanger met dubbele uitgang - 
Voor gebruik met de VM118R  of K8074 zender. Elke uit-
gang  kan geconfigureerd worden als  schakeling, impuls 
of impuls met timer.               

Order code: VM119 

15-kanaals IR-zender - Tot 15 kanalen bedien-
baar - Compatibel met de meeste Velleman IR ontvan-
gers           

Order code: VM121

 
15-kanaals IR-ontvanger - 15 open-collector con-
tacten: max. 50V/50mA / Bereik zender/ontvanger: tot 
20m       

Order code: VM122

 
2-kanaals rf afstandsbedieningsset - Ontvan-
ger: 2 relaisuitgangen met omschakelcontact - Wissel- 
of  pulscontact instelbaar per uitgang - Pulsfunctie met  
uitschakeltimer / Zender: Genereert een unieke 32-bit  
code         

Order code: VM130

 
Tweekanaals rf afstandsbediening - Genereert 
een unieke 32-bit code / Meer dan 1.000.000.000  unie-
ke codes / Code kan makkelijk worden aangepast om  
veiligheidsredenen             

Order code: VM130T 

IR afstandsbedieningstester  -  Eenvoudige bedie-
ning : richt  de afstandsbediening naar de  sensor en druk 
op een knop. Vier knipperende LEDs geven de werking 
van de  afstandsbediening weer. 

Order code: VM139

 
4-kanaals RF afstandsbedieningsset - Geschikt 
voor gebruik als ontvanger op afstand of ontvanger voor 
elektronische deursloten / 4 afzonderlijke relaiscontac-
ten, elk 3A          

Order code: VM160

 
4-kanaals desktop zender - compatibel met VM160  
ontvanger 

Order code: VM160DT

 
4-kanaals RF zender - Afstandsbediening en  code-
zender - Compatibel met VM160 ontvanger              

Order code: VM160T

 
2-kanaals zender met ledverlichting - Een af-
standsbediening en een ledzaklamp in een enkel  toe-
stel / Geschikt voor VM109, VM130, VM151, VM152,  
VM162, K8057               

Order code: VM166T 

INTERFACESYSTEMEN & PROGRAMMERS   

USB pic “in circuit” programmer en debugger 
- Ondersteunt 8-, 14- en  28-pins PIC-microcontrollers  / 
geschikt om Microchip® FLASH  PIC™ microcontrollers 
te  programmeren / USB-interface       

Order code: PICKIT3 

USB experimenteer interface kaart - 5 digitale  
ingangskanalen en 8 digitale uitgangskanalen. Boven-
dien  beschikt u over twee analoge  ingangen en twee 
analoge  uitgangen met 8-bit resolutie.                      

Order code: VM110N

PIC® programmer en experimenteerbord - Ge-
schikt om FLASH PIC(tm)  microcontrollers van  Micro-
chip® te  programmeren. / Ondersteunt 4  verschillende 
300 mil. IC  voeten voor: 8p,14p,18p en 28p PIC’s             

Order code: VM111 

Acht-kanaals relaiskaart - Deze kaart dient om 
elektronische uitgangen of contacten te gebruiken als 
relaiscontact. Het resultaat is een praktische scheiding 
tussen belasting en voedingscircuit.       

Order code: VM129
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PIC programmeerkaart - Dit bord maakt het moge-
lijk  een breed gamma Microchip®  PIC™ microcontrol-
lers te  programmeren. - ’On-board’  configureerbare 
40-pin ZIF  aansluiting! - Keuze v/d microcontroller d.m.v  
draadverbinding           

Order code: VM134

 
DMX-gestuurde relais - laat u toe een relais te be-
dienen door middel van het alom bekende DMX512-
protocol. / Systeemadressen: 512 unieke  adressen met 
DIP-schakelaars  configureerbaar           

Order code: VM138

 
Uitgebreide USB interfacekaart - Deze interface-
kaart bestaat  uit 33 ingangen / uitgangen:  incl. analoge 
/ digitale en + PWM-uitgang. Aansluiting naar de com-
puter is galvanisch-optisch geïsoleerd

Order code: VM140

 
Mini PIC-PLC toepassingsmodule - 9 vrij  program-
meerbare in-/uitgangen  (4 in-, 5 uitgangen)  / PIC16F630 
microcontroller van Microchip®

Order code: VM142

 
Mini USB interfacebord - Kleine, universele I/O  in-
terface op USB-voeding / Voeg een USB-interface aan 
een  bestaand toestel / 15 in-/uitgangen waaronder  ana-
loge/digitale in-/uitgangen en PWM-uitgangen       

Order code: VM167

 
Ethernet Relaiskaart - 8 relaiscontacten: 12A @ 
30Vdc  of 16A @ 230Vac 

Order code: VM201

 
8-kanaals USB relaiskaart - Bedien 8 relaiskanalen 
vanaf uw computer. Sluit tot 16A aan elk high-power re-
lais.  Geleverd met VDR  ruisonderdrukkers, mogelijkheid 
om relais te testen/bedienen via on-board drukknoppen   

Order code: VM8090 

S.4 ROBOKITS

Wij verwijzen u voor meer informatie in verband met de Velleman Robokits  naar onze website of naar de gratis catalogus ‘Velleman 
Projects’, beschikbaar in de winkels.

Robotwagen - Sensorgestuurde robotwagen / Veran-
dert van richting wanneer de sensor geluid detecteert of 
wanneer het robotje een hindernis raakt                     

Order code: KSR1

 
Robotkikker -  Beweegt wanneer geluid wordt gede-
tecteerd. De kikker voert dan volgende bewegingen uit:  
start (voorwaartse beweging)  -> stop -> links draaien 
-> stop -> rechts draaien -> stop. Twee tandwielmoto-
ren                     

Order code: KSR2

 
Escape’ Robot Kit - De EscapeRobot gebruikt 3 IR 
zenddiodes en 1 IR ontvangstmodule om signalen te 
zenden en ontvangen en hindernissen te detecteren.      

Order code: KSR4

 
Scarab’ Robot Kit - Wanneer de antennes (aanraak-
sensor) een hindernis detecteren, dan zet de Scarab 
eerst een pas achteruit en voert dan automatisch een 
manoeuvre in twee stappen uit om de hindernis te om-
zeilen.             

Order code: KSR5

 
Ladybug’ Robot Kit - De Ladybug Robot beweegt 
zich voort op 6 poten en gebruikt infrarode zenddiodes 
als “ogen” om obstakels te vermijden. Ladybug loopt al-
tijd rechtdoor maar draait automatisch naar links zodra 
een hindernis wordt  gedetecteerd           

Order code: KSR6

 
Botball - Mogelijkheid om tot 4  Botballs op te stellen 
dankzij de multikanaals IR  afstandsbediening / 3 mo-
toren  zorgen voor vlotte draai- en schietbewegingen, 
passes en  dribbels                        

Order code: KSR9

 
Robotarm - Met vijf motors en  vijf gewrichten. De arm 
wordt  bediend vanaf een besturingseenheid en is  uit-
gerust met een roterende basis, beweegbare elleboog en  
pols, en een functionele hand.                       

Order code: KSR10

 
USB-interface voor robotarm KSR10                         

Order code: KSR10/USB

 
3-in-1 alle-terrein robot - De drie-in-één alle-terrein  
robot is een multifuncionele mobiele robot met rups-
banden. Gebruik verschillende rupsbandmodules om uw 
robot om te bouwen in 3 verbazingwekkende modellen:  
vorkhefrobot, roverrobot en grijperrobot.       

Order code: KSR11 

Tyrannomech - Transmissie:  tandwielaandrijving / Ge-
leverd met: voorgesneden vormen, versnellingsbak, kop-
peling, stangen, schakelaar, motor, batterijhouder en alle  
vereiste onderdelen                   

Order code: KNS1
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Biowagen experimenteerkit - Deze wagen maakt 
zijn eigen brandstof aan dankzij de  brandstofcel en elek-
trolyse.  Ontdek hoe zuurstof en waterstof zich vormen 
in de  twee reservoirs. De wagen wordt automatisch be-
stuurd en stuurt 90° van zodra hij een obstakel tegen-
komt.

Order code: KNS10

 
Bio-energie experimenteerkit  - Deze kit bevat de 
laatste ontwikkeling in  brandstofcellen en gebruikt  een 
ethanoloplossing als brandstof. 

Order code: KNS13

 
Waterstof - windenenergie experimenteerkit 
- Bevat een ledvoltmeter/geluidsmodule die aantoont 
welke krachten u met windenergie kunt opwekken. 

Order code: KNS14 

Robomech - Transmissie:  tandwielaandrijving /  Gele-
verd met: voorgesneden vormen,  versnellingsbak, kop-
peling, stangen, schakelaar, motor,  batterijhouder en 
alle vereiste onderdelen                       

Order code: KNS3

 
Coptermech - Transmissie: pulley met riemaandrijving 
/ Geleverd met: voorgesneden vormen, versnellingsbak, 
koppeling, stangen, schakelaar, motor, batterijhouder en 
alle  vereiste onderdelen                    

Order code: KNS4 

 
Automech   

Order code: KNS5

 
 
Treinmech - Transmissie: pulley- en tandwielaandrijving 
/ Geleverd met: voorgesneden vormen, versnellingsbak, 
koppeling, stangen, schakelaar, motor, batterijhouder en 
alle vereiste onderdelen                      

Order code: KNS6

 
Versnellingsbak 2-in-1 - Gebruik de tandwieltjes om  
uw bestaande sets een andere snelheid te geven         

Order code: KNS7

S.5 DIVERSE TOEBEHOREN VELLEMAN

EDUCATIEVE KITS

Educatieve experimenteerdoos  met 10 projec-
ten - geen solderingen verreist / Inhoud: knipperende 
LED’s, Inbraakbeveiliging, Lichtdetector, Polariteitstester, 
Start-Stop schakeling, Tijdschakelaar,looplicht, water-
alarm.

Order code: EDU01

 
Experimenteerkit met 10 projecten op zonne 
-energie - geen soldering vereist / inhoud: led op 
zonne-energie,knipperende led, krekel, batterijlader , 
muziekinstrument, IR afstandsbedieningtester, tuinver-
lichting,  bewegingsdetector 

Order code: EDU02

 
USB leermodule  

Order code: EDU05

 
Oscilloscoop EDUkit - Het bordje genereert een aan-
tal vaak voorkomende, ongevaarlijke signalen welke we 
vervolgens meten met onze scoop.          

Order code: EDU06

 
Educatieve oscilloscoopkit voor PC  - zelfbouw-
pakket - Deze kleine kit is gemakkelijk te installeren en 
beschikt over dezelfde functies als een volwaardige oscil-
loscoop

Order code: EDU09

USB PIC programmer en leermodule  - geleverd 
met PIC16F882 - Compatibel met PICKit2-programmer - 
Voor beginners en gevorderden

Order code: EDU10 

MOTORS

 
DC Motor - 3VDC - 350mA -14200tpm (1,5-3VDC)          

Order code: MOT1N

 
DC Motor - 6VDC - 250mA -14500tpm (2,5-6VDC)          

Order code: MOT2N

 
DC Motor - 12VDC - 180mA -11500tpm (6-14VDC)           

Order code: MOT3N

 
Stappenmotor - 12VDC - 32mA - Hoek 5,625° / 64 
stappen       

Order code: MOTS1

 
Stappenmotor - 12VDC - 60mA - Hoek 7,5° / 85 
stappen         

Order code: MOTS2

 
Stappenmotor 24VDC - 600mA - Hoek 7,5° / 48 
stappen         

Order code: MOTS3
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433,92MHz vertikale antenne - lengte antenne: 
20cm 

Order code: AS433

 
Super-het PLL RF Ontvanger 868,3Mhz - kan en-
kel worden gebruikt in combinatie met AUREL hybride 
TXs modules: TX8LAVSA01IA / voeding: +5V / verbruik: 
7mA

Order code: RX8L50SA70SF

 
SAW RF zender met ingebouwde antenne  - 
Ideaal voor toepassingen die ON/OFF modulatie vragen 
van een RF draaggolf via digitale signalen / Frequentie: 
868.3MHz / voeding: +2.7 tot 5V / verbruik: 18 tot 45mA        

Order code: TX8LAVSA01/A

ZEND- & ONTVANGSTMODULES

Compacte ontvangstmodule voor SMD com-
ponenten / bereik: 200m in open  lucht / frequentie: 
433MHz / voeding: 4.5-5.5Vdc   

Order code: RX433N

 
Compacte zendmodule voor SMD componen-
ten / frequentie: 433MHz / Voedingsspanning: 3 ~ 
12Vdc   

Order code: TX433N

 
RX AM ontvangstmodule 433,92MHz   

Order code: ACRX

S.6 ARDUINO

 
Arduino Starter kit / met Arduino UNO board Rev3        
- Kit met een aantal componenten en onderdelen, samen 
met een boek dat je stap voor stap door 15 projecten   
leidt.

Order code: K00007

 
 
Arduino ADK kit / Arduino on Android kit 
met Arduino ADK Rev 3 - Een kit met een aan-
tal componenten en onderdelen, die je toelaat 
om Arduino te combineren met tal van Android 
gebaseerde toepassingen. Het gebruik van de 
kit wordt beschreven in het boek Arduino on 
Android (niet inbegrepen)

Order code: K00008

 
Arduino Starter kit / Kit workshop - basisniveau met 
Arduino UNO board en een selectie van componenten 
en onderdelen die nodig zijn om te starten met Arduino     
projecten.

Order code: A000010

 
 
Arduino Robot / De Arduino robot heeft 2 
processors,  één op elk van de twee borden. 
Het motor bord stuurt de motor, en het con-
trole bord zorgt aan de hand van sensoren voor 
het operationele aspect. Elk van deze borden is 
volledig programmeerbaar via de Arduino IDE

Order code: A000078

ARDUINO BOARDS

 
Arduino UNO RV3 / Populair Arduino programmeer-
bord gebaseerd op de Atmega328 microcontroller met 
14 digitale I/O pinnen, 6 analoge inputs en een 16MHz 
kristal oscillator. 

Order code: A000066

 
Arduino DUE / gebaseerd op een 32-bit ARM micro-
controller - Atmel SAM3X8E Cortex-M3 CPU - 54 digitale 
input/output pins, 12 analoge inputs, 4 UARTs, 84MHz 
klok, USB OTG connectie, 2 DAC, 2 TWI, power jack, SPI 
header, JTAG header, reset knop en erase knop. 

Order code: A000062

 
Arduino LEONARDO / met headers programmeer-
bord. Werkt op basis van een ATMEGA32u4 en heeft 
20 digitale I/O pinnen (7 voor PWM), Micro USB en 
ICSP header. In tegenstelling tot andere Arduino borden 
maakt de Leonardo gebruik van de ingebouwde USB 
communicatie in de MCU. Voor gevorderde Arduino ge-
bruikers.

Order code: A000057

 
Arduino YUN / Werkt op basis van een ATMEGA32u4 
en de Atheros AR9331. De Atheros processor onder-
steunt een Linux distributie gebaseerd op een OpenWRT  
(Linino). Het bord heeft een ingebouwde Ethernet en 
WIFI-ondersteuning. 

Order code: A000008

Arduino is een open-source electronica prototyping platform gebaseerd op flexibele hardware en 
software, die eenvoudig is in gebruik. Het is bedoeld voor artiesten, designers, hobbyisten en ieder-
een die geïnteresseerd is in het creëren van interactieve objecten of omgevingen.

De Arduino borden zijn voorgemonteerd en de software kan gratis gedownload worden. De CAD 
files zijn beschikbaar onder een open-source licentie en men kan deze aanpassen aan de eigen be-
hoeften. De Arduino software is gratis, open source en beschikbaar voor Windows, Mac Os en Linux. 

ARDUINO KITS
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Reference Processor Operating / 
Input Voltage

CPU speed Analog 
IN/OUT

Digital 
IO/PWM

EEProm SRAM Flash USB UART

A000066 
UNO

Atmega 328 5V
7-12V

16Mhz 6/0 14/6 1 2 32 Regular 1

A000062
DUE

AT91SAM
3X8E

3.3V
7-12V

84Mhz 12/2 54/12 - 96 512 2 x micro 4

A000057
LEONARDO

 ATMEGA
32u4

5V 
7-12V

16Mhz 12/0 20/7 1 2.5 32 micro 1

A000008
YUN

ATMEGA 32u4
Atheros 
AR9331

5V
5V
3,3V

16Mhz 12 20/7 1 2,5 32

16

Micro 
Ethernet 
USBAF

A000067 
MEGA2560

ATMEGA
2560

5V
7-12V

16Mhz 16/0 54/15 4 8 256 USB B 4

A000069 
MEGA ADK

ATMEGA
2560

5V
7-12V

16Mhz 16/0 54/15 4 8 256 USB B 4

A000053 
MICRO

ATMEGA
32u4

5V
7-12V

16Mhz 12/0 20/7 1 2.5 32 micro 1

A000068
A000074
ETHERNET 

ATmega
328

5V
7-12V

16Mhz 6/0 14/4 1 2 32 Regular -

A000005 
NANO

ATmega 328 5V 
7-9V

16Mhz 8/0 14/6 1 2 32 Mini-B 1

A000087 
MINI

ATmega 328 5V
7-9V

16Mhz 8/0 14/6 1 2 32 - -

A000095
ESPLORA

ATmega 32u4 5V 
7-9V

16Mhz 1 2,5 32 Micro 1

 
Arduino MEGA / gebaseerd op de ATMEGA2560 Rev 
3 - 54 digitale I/O pins, zijnde 14 voor PWM outputs en 
16 analoge inputs. Eveneens een 16MHZ kristal, ICSP 
header, USB aansluiting en reset

Order code: A000067

 
Arduino ADK Rev3 / gebaseerd op ATMEGA2560.                
- De ADK heeft een USB host interface om te verbinden 
met Android telefoons, gebaseerd op MAX3421e IC. 
Het beschikt over 54 digitale I/O pins, 16 analoge inputs, 
4UARTs, een 16MHz kristal, een USB connectie, een po-
wer jack, een ICSP header en een reset toets.

Order code: A000069

 
Arduino Micro /  Microcontroller bord gebaseerd op 
een ATmega32u4, ontwikkeld in samenwerking met 
Adafruit - Heeft de kracht van leonardo in 48x18mm 
module - Kan gebruikt worden op een breadboard of 
gesoldeerd op een printplaat.

Order code: A000053

 
Arduino Ehternet Rev3 zonder POE /  Maakt ge-
bruik van de ATmega328. Er zijn 14 digitale I/O pins, 6 
analoge inputs, een 16MHz kristal, een RJ45 connectie, 
een power jack, ICSP header en een reset knop. Het is 
mogelijk een optionele Power over Ethernet module aan 
het bord toe te voegen.

Order code: A000068

 
Arduino Ehternet Rev3 met POE /  Maakt gebruik 
van de ATmega328. Er zijn 14 digitale I/O pins, 6 ana-
loge inputs, een 16MHz kristal, een RJ45 connectie, een 
power jack, ICSP header en een reset knop. Power over 
Ethernet module is meegeleverd.

Order code: A000074

 
Arduino Nano /  Met Atmega328 MCU - Heeft de 
grootte van een USB memory stick en is uiterst geschikt 
voor gebruik op breadboards. Gebruikt een USB-B mini 
connector om plaats te besparen.

Order code: A000005

 
Arduino Mini /  maakt gebruik van Atmega328 con-
troller op een kleine print, zodat deze perfect inpasbaar 
is op een breadbord, mede dank zijn zijn dubbele con-
nectorrij. 14 digitale I/O pinnen, 6 voor PWM, 8 voor 
analoge input.

Order code: A000087
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Arduino ETH Shield / Arduino ETH shield Rev 3 zon-
der PoE module - Het volstaat de module op het bord te 
pluggen en te connecteren met het netwerk via een RJ45 
kabel (niet inbegrepen) en enkele eenvoudige instructies 
te volgen.

Order code: A000072

 
Arduino ETH Shield met POE module / Arduino 
ETH shield Rev 3 met PoE module - Het volstaat de mo-
dule op het bord te pluggen en te connecteren met het 
netwerk via een RJ45 kabel (niet inbegrepen) en enkele 
eenvoudige instructies te volgen.

Order code: A000075

 
Motor Shield / De Arduino Motor Shield is gebaseerd 
op de L298, een dual full bridge driver, ontworpen om 
inductieve belastingen te sturen zoals relais, solenoides, 
DC en stappenmotoren.

Order code: A000079

 
Arduino GSM shield / Met geïntegreerde antenne

Order code: A000043

 
Proto Shield / Arduino prototyping shield Rev 3 om 
eigen circuits te bouwen - Er kunnen onderdelen op het 
prototype gesoldeerd worden, of met een klein bread-
board (niet inbegrepen) kunnen testen gedaan worden. 
Het prototype heeft alle connecties van een Arduino bord 
en heeft de ruimte voor through-hole en SMD montage.

Order code: A000077

 
Wireless Proto Shield / Tot 100ft indoor/300ft out-
door - Met een SD-kaart slot

Order code: A000064

 
Wireless SD Shield / Tot 100ft indoor/300ft outdoor -  
ideaal voor het maken van draadloze prototypes dank zij 
zijn Xbee compatibele socket, zijn ruimte voor het maken 
van prototypes en de SD kaart connectie.

Order code: A000065

 
Arduino Wifi Shield / Met geïntegreerde antenne - 
Zorgt voor een wireless connectie met het internet.

Order code: A000058

 

ARDUINO SHIELDS

VELLEMAN

ARDUINO

 
RGB shield voor ARDUINO® / Stuur 3 dimkanalen 
aan met Arduino UNO™ (1 x RGB of 3 aparte kanalen) 
- Zelf te solderen

Order code: KA01

 
 
Audio shield voor ARDUINO® - Zelf te solderen

Order code: KA02

 
 
Motor & power shield voor ARDUINO® - Zelf te 
solderen

Order code: KA03

 
 
Ethernet shield voor ARDUINO® - Zelf te solderen

Order code: KA04

 
 
I/O shield voor ARDUINO® - 6 relaisuitgangen, 6 
analoge ingangen en 6 digitale ingangen - Zelf te sol-
deren

Order code: KA05

RGB shield voor ARDUINO® / Stuur 3 dimkanalen 
aan met Arduino UNO™ (1 x RGB of 3 aparte kanalen) 
- Voorgemonteerd

Order code: VMA01

 
 
Audio shield voor ARDUINO® - Voorgemonteerd

Order code: VMA02

 
 
Motor shield voor ARDUINO® - Voorgemonteerd

Order code: VMA03

 
 
Ethernet shield voor ARDUINO® - Voorgemon-
teerd

Order code: VMA04

 
 
I/O shield voor ARDUINO® - 6 relaisuitgangen, 6 
analoge ingangen en 6 digitale ingangen - Voorgemon-
teerd

Order code: VMA05
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ARDUINO ACCESSOIRES

 
Box voor Arduino project met batterijcompartiment - Af-
metingen: 62 x 112 x 35mm 

Order code: A000009

Atmega328 microcontroller, voorgeladen met de Ar-
duino UNO bootloader (16MHz) - 28 pin DIP package 
- Werkspanning: 1,8 - 5V 

Order code: A000048

Arduino USB 2 serial convertor - converteert een USB      
connectie in een 5V TX of RX dat rechtstreeks met een      
Arduino bord kan verbonden worden - Gebaseerd op 
een Atmega8U2, die geprogrammeerd is als USB naar 
seriele converter.

Order code: A000059

Arduino Prototyping shield PCB - Ideaal voor het ontwer-
pen van je eigen op maat gemaakte Arduino projecten

Order code: A000082

Arduino Proto Kit rev3 - De Arduino Prototyping Shield 
kit maakt het eenvoudig om je eigen Arduino projecten 
te realiseren. Behalve de Arduino compatible PCB, zijn 
er een aantal vaak voorkomende componenten meege-
leverd.

Order code: A000083

 
Header mannelijk - vrouwelijk - Enkele rij - Stap: P2,54 - 
Verpakt per 2 stuks

Order code: A00008...xxx...

Ordercode Aantal Pins

A000084 6 pin

A000085 8 pin

A000086 10 pin

Arduino 1.77” SPI LCD Module met SD - LCD met ach-
tergrondverlichting

Order code: A000096

Analoge 180° Micro servo motor - Micro servo met een 
standaard 3 pin connector die kan verbonden worden 
met een sensor shield

Order code: T010050

Digitale Continue roterende servo motor (360°) - Micro 
servo met een standaard 3 pin connector die kan verbon-
den worden met een sensor shield

Order code: T010051

32x8 Red LED Dot Matrix Unit Board P7.62

Order code: E000011

32x16 RG Bicolor LED Dot Matrix Unit Board SPI-P4

Order code: E000013

ARDUINO BOEKEN

Wij verwijzen u voor meer informatie over de Arduino boeken 
naar U. TECHNISCHE BOEKEN.

S.7 RASPBERRY PI 

Raspberry PI is een zeer compacte miniboard computer die werd ontwikkeld in de UK door de Raspberry PI founda-
tion.  De Raspberry PI heeft een Broadcom BCM2835 systeem op een chip (SoC), welke een ARM1176JZF-S 700Mhz 
processor, VideoCore IV GPU omvat en heeft 512MB RAM geheugen. Het heeft geen ingebouwde hard disk, maar het 
gebruikt een SD kaart voor opslag. Raspberry pi is een open source product, dat ondersteund wordt door user forums.  

RASPBERRY PI BOARD

 
Raspberry Pi type B - ARM gebaseerd minibord dat veel 
taken van een normale PC kan uitvoeren. Wordt geleverd 
zonder besturingssysteem, voeding, toetsenbord, behui-
zing of kabels.          

Order code: RASP-PI-B             zonder SD-kaart 

Order code: RASP-PI-B-8GB     met 8GB SD-kaart 

Raspberry Pi type A - ARM gebaseerd minibord dat veel 
taken van een normale PC kan uitvoeren. Wordt geleverd 
zonder besturingssysteem, SD-kaart, voeding, toetsen-
bord, behuizing of kabels.          

Order code: RASP-PI-A             zonder SD-kaart

 
Raspberry Pi type A met camera - RASP-PI-A en RASP-
PI-CAM          

Order code: RASP-PI-A+CAM    
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Behuizing voor Raspberry PI type B - Zwart            

Order code: RASP-PI-CASE

 
High Definition video camera voor Raspberry Pi A of Pi B            

Order code: RASP-PI-CAM 

 
Serial I/O expander voor Raspberry Pi - RPHi HUB module          

Order code: RASP-PI-EXP

 
RaspPiComm I/O Board Extensie board voor Raspberry Pi           

Order code: RASP-PI-EXT

 
Pi NoIR Raspberry Pi Infrarood Camera Module

Order code: RASP-PI-PINOIR

S.8 ADAFRUIT 

 
ADXL335 5V ready triple axis accelerometer (+-3g analog 
out)            

Order code: ADA163

 
IR distance sensor met kabel (10cm-80cm)           

Order code: ADA164

 
Round Force-sensitive sensor          

Order code: ADA166

 
Tilt ball switch         

Order code: ADA173

 

 
Sensor Pack 900 - Bevat: Triple-axis analog accelerometer 
(motion and tilt), Force sensitive Resistor, Temperature, 
Hall effect, Magnet, Piezo, Ball tilt, Photo cell, IR sensor 
+ LED         

Order code: ADA176

 
PIR (motion) sensor        

Order code: ADA189

 
 
DHT22 temperature-humidity sensor

Order code: ADA385

 
TSL2561 digital luminosity / lux / light sensor        

Order code: ADA439

DIY electronica kits - Adafruit Industries is een Amerikaans bedrijf dat kits en onderdelen verkoopt 
voor open-source hardware electronica projecten, zoals sensoren, shields, etc. 

ADAFRUIT SENSOREN

RASPBERRY PI TOEBEHOREN

 
Adafruit Prototyping Pi Plate kit voor Raspberry-pi

Order code: ADA801

 
GPIO Ribbon kabel voor Raspberry Pi

Order code: ADA862

 
Raspberry Pi starter pack (Geleverd zonder Raspberry Pi 
bord)

Order code: ADA955

 
HDMI naar VGA video + audio adapter - Om een oude 
VGA monitor aan te sluiten aan een Raspberry Pi

Order code: ADA1151

 
Adafruit Pi Case behuizing voor Raspberry Pi model A 
of B

Order code: ADA1326

RASPBERRY PI BOEKEN

Wij verwijzen u voor meer informatie over de Raspberry PI boeken 
naar U. TECHNISCHE BOEKEN.
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Adafruit Assembled Data logging shield for Arduino      

Order code: ADA1141

 
Adafruit Ultimate GPS logger shield - includes GPS mo-
dule      

Order code: ADA1272

 
Adafruit Micro Lipo - USB Lilon / Lipoly charger     

Order code: ADA1304

 
 
Adafruit 16-channel 12-bit P+B15WM servo shield I2C      
interface    

Order code: ADA1411

 
 
Adafruit 24channel 12-bit PWM LED driver - SPI interface   

Order code: ADA1429

 
Adafruit CC3000 Wifi Shield with onboard Ceramic An-
tenna   

Order code: ADA1491

 
Adafruit Trinket - Mini Micro controller - 3.3V - logic  

Order code: ADA1500

 
Adafruit Trinket - Mini Micro controller - 5V - logic  

Order code: ADA1501

 
Adafruit Flex Perma Proto Half Sized breadboard flex PCB  

Order code: ADA1518

 
Electret Microphone Amplifier - MAX9814 with auto 
gain control  

Order code: ADA1713

 
 
Micro SD card breakout board          

Order code: ADA254

 
DS1307 Real Time Clock Break out board kit          

Order code: ADA264

 
8-channel bi-directional logic level convertor          

Order code: ADA395

 
Analog 2-axis Thumb Joystick with Select button + 
breakout board         

Order code: ADA512

 
Adafruit ultimate GPS breakout - 66 channel w/10Hz 
updates         

Order code: ADA746

 
4-channel I2C-safe Bi-direction Logic level convertor         

Order code: ADA757

 
Adafruit assembled Pi cobbler breakout + cable for Rasp-
berry          

Order code: ADA914

 
Stereo 3.7W class D audio amplifier MAX98306        

Order code: ADA987

 
L3GD20 triple axis Gyro breakout board         

Order code: ADA1032

 
ADS1115 16-bit ADC - 4 channel with programmable 
gain amplifier      

Order code: ADA1085

 
Adafruit Pi T-Cobbler Breakout kit for Raspberry      

Order code: ADA1105

 

ADAFRUIT SHIELDS & BREAKOUT BOARDS

 
VCNL4000 proximity / Light sensor    

Order code: ADA466

 
MPL115A2 - I2C barometric Pressure Temperature Sensor   

Order code: ADA992

 
INA 169 Analog DC current sensor breakout - 60V 5A 
max    

Order code: ADA1164

 
Contactless infrared Thermopile Sensor breakout - 
TMP004

Order code: ADA1296

 
Soil temperature / Moisture Sensor

Order code: ADA1298

 
RGB Colour Sensor with IR filter - TCS34725

Order code: ADA1334
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DIVERSEN - ADAFRUIT

 
 
Lithium Ion polymer battery - 3,7V 1200mAh

Order code: ADA258

 
 
USB LiIon / LiPoly charger

Order code: ADA259

 
 
Lithium Ion polymer battery - 3,7V 2500mAh

Order code: ADA328

 
 
Pogo pins (10 pack)

Order code: ADA394

 
 
Miniature Slip Ring 12mm  diameter, 6 wires, max 240V 
@ 2A

Order code: ADA775

 
 
SMA to UFL/uFL/IPEX RF adapter cable

Order code: ADA851

 
2,4GHz Dipool Swivel Antenne met RP-SMA - 2dBi

Order code: ADA944

 
 
2,4GHz Dipool Swivel Antenne met RP-SMA - 5dBi

Order code: ADA945

 
GPS Antenna - External Active Antenna - 3-5V 28dB - 5 
meter - SMA

Order code: ADA960

 
NeoPixel Ring - 16 x WS2812 5050 RGB LED with inte-
grated drivers

Order code: ADA1463

 
1,8” 18-bit color TFT LCD display with micro SD card    
breakout     

Order code: ADA358

 
Mini Thermal receipt printer   

Order code: ADA597

 
Adafruit 0.56” 4-digit 7-segment Display w/I2C Back-
pack - Green  

Order code: ADA880

 
 
NTSC/PAL (television) TFT display 3,5” Diagonal  

Order code: ADA913

 
 
NTSC/PAL (television) TFT display 4,3” Diagonal

Order code: ADA946

 
Adafruit RGB negative 16x2 LCD + keypad kit for Rasp-
berry Pi

Order code: ADA1110

 
Adafruit Blue&White 16x2 LCD + keypad kit for Rasp-
berry pi

Order code: ADA1115

 
PiTFT Mini Kit - 320 x 240 2.8” touchscreen for Rasp-
berry Pi

Order code: ADA1601 

Resistive Touchscreen Overlay - 7” diagonal 165mm x 
105mm - 4 wire

Order code: ADA1676

TFT, LCD, NTSC & PRINTER


