
PROJECTEN
 J Projecten    85

 
F.1 Arduino     85

•	 Arduino	kits
•	 Arduino	programmeerborden
•	 Shields

 
F.2 rAsPberry Pi    89

•	 Raspberry	Pi	kits
•	 Raspberry	Pi	

 
F.3 AdAFruit    92

•	 Adafruit	sensoren
•	 Adafruit	breakout	boards
•	 Adafruit	leds
•	 Adafruit	diverse	prototyping	producten

 
F.4 sPArkFun    97

 
F.5 VellemAn Projecten   98

•	 Development	boards	en	accessoires
•	 3D	printing
•	 Mini	kits
•	 Velleman	kits
•	 Velleman	modules
•	 Educatieve	Velleman	kits	&	robotkits

 J tecHniscHe boeken         118

83



84



P
R

O
JE

C
TE

N

F. PROJECTEN

85

F.1 ARDUINO®

 J ARDUINO® KITS

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 iedereen die geïnteresseerd is 
in het creëren van interactieve objecten die kunnen reageren op hun omgeving. 

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

Arduino® Starter kit / met Arduino UNO board 
Rev3 - Kit met een aantal componenten en on-
derdelen, samen met een engels- of franstalig 
boek dat je stap voor stap door 15 projecten 
leidt.

Order code: K000007 Engels

Order code: K020007 Frans

 J ARDUINO® PROGRAMMEERBORDEN

Arduino® UNO REV3 / Populair Arduino programmeer-
bord gebaseerd op de Atmega328 microcontroller met 14 
digitale I/O pinnen, 6 analoge inputs en een 16MHz kristal 
oscillator.  Het ideale programmeerbord voor starters.  
AVR / 5V / 16MHz / 20D IO / 6A IO / 6 PWM

Order code: A000066

Arduino® UNO WIFI / Arduino UNO programmeerbord ge-
baseerd op de Atmega328 en met geïntegreerde ESP8266 
WiFi Module. AVR / ESP8266 / 5V / 16MHz / 80MHz / 20D 
IO / 6A IO / 6 PWM

Order code: A000133

Arduino® Ethernet / De Arduino Ethenet is een UNO 
bord met Ethernet connectiviteit (RJ45 connector).  AVR 
/ ESP8266 / 5V / 16MHz / 80MHz / 20D IO / 6A IO / 4 PWM

Order code: A000068

Arduino® MEGA 2560 / De Arduino Mega is het grote zusje 
van de UNO, ideaal voor grotere projecten, zoals 3D prin-
ten en robotics. De Mega is gebaseerd op de Atmega2560 
en beschikt over 54 digitale I/O pins, 14 voor PWM outputs 
en 16 analoge inputs. Daarnaast ook een 16MHz Kristal, 
ICSP header, USB aansluiting en reset. AVR / 5V / 16MHz / 
54D IO / 16A IO / 15 PWM

Order code: A000067

Arduino® Nano / Met Atmega328 MCU - Heeft de grootte 
van een USB memory stick en is uiterst geschikt voor ge-
bruik op breadboards. Functionaliteiten zijn te vergelijken 
met de Arduino UNO. Gebruikt een USB-B mini connector 
om plaats te besparen. AVR / 5V / 16MHz / 22D IO / 8A IO 
/ 6 PWM

Order code: A000005

EENvOUDIGE PROGRAMMEERBORDEN

Arduino® Mini / De Arduino Mini Rev 05 is de ultracom-
pacte versie van de Nano zonder on-board USB. Een At-
mega328 controller op een kleine print met dubbele con-
nectorrij, perfect inpasbaar op een breadbord. AVR / 5V / 
16MHz / 14D I/O / 8A IO / 6 PWM

Order code: A000087

Arduino® LEONARDO / Werkt op basis van een ATme-
ga32u4, deze heeft een ingebouwde USB communicatie, 
waardoor er geen tweede processor nodig is. De Leonardo 
verschijnt op een computer als toegevoegde muis en toet-
senbord naast een virtuele (CDC) COM poort. Dit betekent 
ook dat het bord zich iets anders gedraagt. AVR / 5V / 
16MHz / 20D IO / 12A IO / 7 PWM.  

Order code: A000057

Arduino® Leonardo ETH / Alle voordelen van de  
Leonardo en een Ethernet poort om je project uit te brei-
den naar de IoT wereld. Via het internet kunnen zowel 
sensoren als actuatoren bediend worden. Ingebouwde 
ethernet controller (Wiznet 5500 controller met RJ45 con-
nector). AVR / 5V / 16MHz / 20D IO / 12A IO / 7 PWM. 

Order Code: A000022

Arduino® Micro / Microcontroller bord gebaseerd op een 
ATmega32u4, ontwikkeld in samenwerking met Adafruit. 
Heeft de kracht en functies van de Leonardo in 48x18mm 
module  en dus ideaal voor gebruik op breadboard. AVR / 
5V / 16MHz / 20D IO / 12A IO / 7 PWM

Order code: A000053

Arduino® Esplora / De Arduino Esplora is gebaseerd op de 
Leonardo, met geïntegreerde sensoren en actuatoren, in 
de vorm van een game controller. AVR / 5V / 16 MHz / 4 TK 
D IO / 2 TK A IO / 2 TK PWM

Order code: A000095

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. Zonder boek. 

Order code: A000010
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Arduino YUN / Werkt op basis van de ATMEGA32u4 en de 
Atheros AR9331. De Atheros processor ondersteunt een 
Linux distributie gebaseerd op OpenWRT  (Linino OS). Het 
bord heeft een ingebouwde Ethernet en WIFI. AVR / MIPS / 
5V / 3.3V / WIFI / 20D IO / 12A IO / 7 PWM

Order code: A000008

Arduino YUN Mini / De Arduino YUN mini is de compacte 
versie van de Arduino Yun, inclusief ingebouwde Wifi.  Ge-
schikt voor gebruik op een breadboard. AVR / MIPS / 5V / 
3.3V / WIFI / 20D IO / 12A IO / 7PWM

Order code: A000108

Arduino Industrial 101 / De Arduino Industrial 101 werd 
ontwikkeld voor product integratie, als integratiebord 
voor Arduino 101 LGA module. De module ondersteunt 
een LINUX omgeving gebaseerd op OpenWRT (LininoOS). 
Net als de YUN werkt het met ATmega32U4 en AR9331 met 
Wifi.

Order code: A000126

Arduino MEGA ADK / De Arduino Mega ADK heeft dezelfde 
kenmerken als de Arduino MEGA maar is speciaal ontwor-
pen om te werken met Android. Je kan je eigen App ont-
wikkelen (voor Android) om de Arduino wereld te sturen.  

Order code: A000069

PROGRAMMEERBORDEN vOOR GEvORDERDE GEBRUIKERS

Arduino DUE / De Arduino DUE geeft je de kracht van een 
32-bit megacontroller, geschikt voor grotere projecten. 
Werkt op 3.3V, heeft 2 DAC (digital to analog conversion) 
en een JTAG voor rechtstreeks progrmmeren en debug-
gen. ARM / 3,3V / 84MHz / 54D IO / 12A IO / 12 PWM / 
2 DAC

Order code: A000062

Arduino TIAN /  De Arduino Tian heeft de kracht van een 
kleine Linux computer gecombineerd met een 32-bit mi-
crocontroller. De Arduino TIAN is gebaseerd op de Atheros 
AR9342, verbonden met een Atmel Cortex M0 + 32-bit 
microcontroller plus alle connectiviteit: Ethernet, Wi-Fi, 
Bluetooth. ARM / MIPS / 3.3V /  20D IO / 6A IO / 12 PWM. 

Order code:  A000116

Arduino M0 / De Arduino M0 geeft je de kracht van een 
32-bit microcontroller. Dit bord is ideaal voor projecten 
met hoge vereisten op vlak van computer power. Cortex 
M0+, 48MHz kloksnelheid, alle digitale pins hebben PWM 
eigenschappen. Digitaal naar analoog conversie, wat het 
ideaal maakt voor geluidstoepassingen. 

Order code: A000103

Arduino M0 Pro / De M0 Pro heeft alle functionaliteiten 
van de Arduino M0 en daarbovenop een EDBG om de 
code stap voor stap te debuggen.  

Order code: A000111

vEllEMAN: ARDUINO® cOMPATIBElE PROGRAMMEERBORDEN & STARTERKITS 

ATMEGA328 UNO / Programmeerbord met vergelijkbare 
eigenschappen aan Arduino® UNO. 

Order code: VMA100

 
ATMEGA2560 MEGA / Programmeerbord met vergelijk-
bare eigenschappen aan Arduino® Mega. 

Order code: VMA101

 
ATMEGA328 NANO / Programmeerbord met vergelijkbare 
eigenschappen aan Arduino® Nano. 

Order code: VMA102

 
ATMEGA32U4 Leonardo / Programmeerbord met  
vergelijkbare eigenschappen aan Arduino® Leonardo. 

Order code: VMA103

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIY starterset UNO / Starterset met VMA100, een 
selectie componenten en tal van accessoires.  

Order code: VMA501

 
DIY starterset MEGA / Starterset met VMA101, 
een selectie componenten en tal van accessoi-
res. 

Order code: VMA502 

DIY starterset NANO / Starterset met VMA102, 
een selectie van componenten en accessoires. 

Order code: VMA504

 
Onderdelenset voor Arduino® / Kit met een  
selectie van componenten en accessoires. Ideaal 
voor Arduino toepassingen. Programmeerbord 
niet meegeleverd. 

Order code: VMA503
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 J SHIElDS

ARDUINO® SHIElDS

Ethernet Shield 2 / Deze shield verbindt het Arduino board 
met het internet via een RJ45 kabel. Na het volgen van  
enkele eenvoudige stappen kan je je wereld sturen via het 
internet. 

Order code: A000024 

Wifi shield / Zorgt voor een draadloze connectie met het 
internet. De shield heeft een geÏntegreerde micro SD kaart 
houder en antenne. 

Order code: A000058

Arduino® GSM Shield 2 / De GSM shield verbindt je  
Arduino met het internet via het GPRS netwerk. Plaats de 
GSM shield op je Arduino bord, gebruik een SIM kaart van 
een operator die GPRS ondersteunt en je kan van start 
gaan. Met geïntegreerde antenne. 

Order code: A000105

9 axes motion shield / Shield om beweging te meten: 
orientatie, versnelling en magnetisch veld. De 9 Axes 
motion shield is gebaseerd op de BNO055 een orientatie 
sensor van Bosch en heeft een accelerometer, gyroscope, 
een geomagnetische sensor en een 32-bit microcontroller. 

Order code: A000070

Motor Shield / Om DC motoren ( 2x ), stappenmotoren (1x 
), relais en solenoides aan te sturen. Gebaseerd op de L298, 
een dual full-bridge driver, ontworpen om inductieve la-
dingen te sturen als DC en stappenmotoren. Snelheid en 
draaizin kunnen per kanaal afzonderlijk worden bepaald. 

Order code: A000079

4 Relays Shield / Dank zij het Arduino 4 relais shield kan je 
hogere belastingen sturen dan rechtstreeks toegelaten op 
de Arduino outputs. Elk van de 4 relais heeft een NO en NC 
contact. 4 leds geven de status aan van elk van de relais.  

Order code: A000110

Lucky Shield / Een shield die heel wat sensoren combi-
neert: barometer, luchtdruk, relatieve vochtigheid, licht, 
PIR sensor, temperatuur, 3-axis magnetometer en 3-axis 
accelerometer. Ideaal voor IoT toepassingen. 

Order code: A000125

USB host shield / De USB host shield maakt het mogelijk 
om een USB apparaat aan je Arduino te koppelen: o.a. 
game controllers, toetsenborden, USB naar seriële conver-
tors, camera’s, opslagapparaten, Bluetooth adapters. 

Order code: A000004

Prototyping shield / Voor het bouwen van eigen circuits 
gebruikmakend van de standaard Arduino Pinout. Er kun-
nen onderdelen op de shield gesoldeerd worden of er 
kunnen testen gedaan worden met een klein breadboard 
(BB170 - niet inbegrepen). Zowel voor through-hole als 
SMD montage. 

Order code: A000077           Met headers

Order code: A000082       Zonder headers

Mega proto shield / Voor het bouwen van eigen circuits 
gebaseerd op de Arduino MEGA Pinout. 

Order code: A000080 Zonder headers

Wireless Proto Shield / Voor draadloze communicatie tot 
30m binnenshuis of  100m buitenshuis.

Order code: A000064

 
Wireless SD Shield / Ideaal voor het maken van draadloze 
prototypes dank zij zijn Xbee compatibele socket, zijn 
ruimte voor het maken van prototypes en de SD kaart 
houder.   

Order code: A000065

ARDUINO® cOMPATIBElE SHIElDS - vEllEMAN

RGB Shield / Stuur 3 dimkanalen aan met Arduino UNO (1 
x RGB of 3 aparte kanalen). 12/24V voeding. 

Order code: KA01  Zelf te solderen

Order code: VMA01 Geassembleerd

Audio Shield / Spraakopname via ingebouwde micro-
foon of lijningang. Audio bemonsteringsfrequentie: 8kHz. 
Gebruikt Pin 10 als chip select en ICSP pinnen als seriële 
verbinding met het shield om I/O pinnen vrij te maken. 
Geheugen: 100.000 registraties. 

Order code: KA02  Zelf te solderen

Order code: VMA02 Geassembleerd

Motor & power shield / De power shield kan relais,  
solenoîdes en stappenmotors aansturen. Uitgang: 2A max 
per kanaal. 50V max. externe voeding

Order code: KA03  Zelf te solderen

Order code: VMA03 Geassembleerd

Ethernet Shield / Met de ethernet shield kan je van je Ar-
duino een webserver maken of data ophalen via het inter-
net. Tot 10Mbps. 

Order code: KA04  Zelf te solderen

Order code: VMA04 Geassembleerd

IO Shield / Input & output shield voor Arduino. 1A / 30V 
belasting per uitgang. 

Order code: KA05  Zelf te solderen

Order code: VMA05 Geassembleerd

LCD Display shield / Maak uw projecten en lees metingen, 
parameters, data, berichten enz. af van het 4 x 20 LCD dis-
play met witte achtergrondverlichting. 

Order code: KA06  Zelf te solderen

RTC Shield / Voeg een realtime klok toe aan uw projecten 
om de tijd op een precieze en gemakkelijke manier bij te 
houden. I2C interface. Met houder voor back-up batterij. 

Order code: KA07  Zelf te solderen

IO Shield / Input - output shield voor Arduino Yún met 6 
analoge en 6 digitale ingangen. 6 relais NO/NC uitgangen 
(1A/30VDC). Led status aanduiding. 7-15VDC

Order code: KA08  Zelf te solderen

Uitbreidingsshield voor analoge ingangen / De Arduino 
Uno is uitgerust met 6 analoge ingangen. Dit shield ge-
bruikt 4 x IO pins, en breidt uit met 24 ingangen tot 29 
analoge ingangen. 

Order code: KA12  Zelf te solderen
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Stereo FM Audio Shield / Radio- en RDS-ontvanger met  
efficiënte en krachtige 2.8 W klasse D-versterker. Ideaal om 
een klokradio te bouwen of om FM-radio aan een project 
toe te voegen.

Order code: VMA11

Prototyping shield / Prototyping shield met headers.

Order code: VMA200

Proto shield met mini breadboard / Proto shield met 
headers en mini breadboard. 

Order code: VMA201

LCD & Keypad shield / 16x2 shield met LCD-display en  
keypad. blauwe achtergrond / witte karakters. Met reset 
knop en navigatieknoppen. 

Order code: VMA203

 
Data logging shield / Met SD-kaartinterface - 3.3 V-level - 
Realtimeklok - met experimenteerzone. 

Order code: VMA202

 
2,8” touchscreen / 2,8” display met microSD slot voor  
Arduino UNO of MEGA. 

Order code: VMA412

ARDUINO cOMPATIBElE SHIElDS - ADAFRUIT - SEEED

Proto wingshield / Een prototyping shield waarbij de  
Arduino pins worden uitgebreid tot stevige schroef- 
connectoren. Kan gebruikt worden in combinatie met  
zowat elke andere shield. 

Order code: ADA196

NFC-RFID Shield / De perfecte shield voor elke 13.56MHz 
RFID of NFC toepassing. 

Order code: ADA789

Color TFT Shield / 1,8”TFT met micro SD kaart slot en joy-
stick. Gebruikt 4 I/O pins. 128x160 resolutie. Geschikt voor 
5V of 3.3V Arduino’s. 

Order code: ADA802

Data logging shield / SD kaart houder voor het  
bewaren van data. Geïntegreerde real time klok. Ruimte 
voor prototyping, sensoren, connectoren of kleine circtuis.  
Geassembleerde versie.  

Order code: ADA1141

GPS logger Shield / Met on board GPS module. Mogelijk-
heid tot het loggen van data op een SD kaart. Geïntegreer-
de real time klok. Geassembleerde versie. 

Order code: ADA1272

Motor shield / 16 kanaals 12-bit PWM en Servo shield met 
I2C interface. 

Order code: ADA1411

Motor shield / Motor, stepper, servo shield voor Arduino 
v2.3. Kan 4 DC motoren of 2 stappenmotoren aansturen. 
Gebaseerd op de TB6612 MOSFET. 

Order code: ADA1438

Bluefruit EZ-link shield / Een seriële bluetooth module 
voor draadloze communicatie van optimale kwaliteit. 

Order code: ADA1628

Capacitive touch shield / Via deze shield kunnen 12  
capacitieve touch sensoren aangesloten worden. 

Order code: ADA2024

Bluetooth Shield / Seriële bluetooth module voor draad-
loze communicatie. Input: 3.3V. Bereik: ca. 10m. 

Order code: SDL062

Tick Tock shield / Deze shield bevat de meest algemene 
onderdelen van een elektronica project, zoals zoemers, 
sensoren, drukknoppen en een display. De ideale start 
voor beginners in de Arduino world. 

Order code: SDL067

 J ARDUINO AccESSOIRES

Arduino behuizing / Zwarte behuizing speciaal ontworpen 
voor de Arduino borden (UNO, MEGA of vergelijkbare lay-
out) met daarop 1 shield. 

Order code: M000015

Arduino Houder / Deze houder zal uw programmeerbord 
type UNO bord beschermen tegen beschadigingen.

Order code: A000018 

Atmega328 / Microcontroller voorgeladen met de Arduino 
UNO bootloader (16MHz) - 28 pin DIP package - Werk-
spanning: 1,8 - 5V

Order code: A000048

USB 2 Serial micro / Gebruikt een Atmega16U2 die ge-
programmeerd is als een USB naar seriële convertor. De  
adaptor heeft een Micro USB connector en 5 pins waar-
onder RX en TX. 

Order code: A000107

Arduino YUN behuizing / Behuizing ontworpen voor de 
Arduino YUN. 

Order code: M000008

Arduino ISP / ‘In System Programmer’ om sketches te laden 
en bootloaders te branden op AVR gebaseerde borden

Order code: A000092

Arduino LCD / Arduino 1.77” SPI LCD Module met SD - LCD 
met achtergrondverlichting. Compatibel met elk AVR Ar-
duino programmeerbord en met de Arduino DUE. 

Order code: A000096

Connectorrij / Header female / male, met extra lange man-
nelijke pins, ideaal voor Arduino shields. Verkrijgbaar in 6, 
8 en 10 contacten. Stap 2.54mm

Order code: A000084 6 polig

Order code: A000085 8 polig

Order code: A000086  10 polig
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F.2 RASPBERRY PI 

 J RASPBERRY PI KITS

De Raspberry Pi is een singleboard computer gebaseerd op een ARM-processor die tegen een minimale 
prijs wordt vervaardigd en verkocht. De Raspberry Pi werd ontwikkeld aan de Universiteit van Cambridge 
en was oorspronkelijk bedoeld voor educatieve doeleinden. De hardware van de verschillende versies van 
de Raspberry Pi kenmerkt zich door een open structuur die lijkt op de open structuur van de eerste IBM 
Personal Computers. 

De aanwezigheid van de GPIO-bus maakt het mogelijk om een addon-board aan een Raspberry Pi te kop-
pelen en de aanwezigheid van USB-poorten, een DSI- en een CSI-connector maken het mogelijk om meer-
dere USB-devices, een display en een camera aan het moederbord te koppelen. De addon-boards kunnen 
gemakkelijk verwisseld worden evenals de microSD-kaart met het live-system en de software. 

Momenteel is de RPi 3 de gangbare versie, die draait op een BCM2837 SoC met een 1,2 GHz 32/64-bit quad 
core processor, ARMv8 Cortex-A53. De Broadcom BCM43438 microchip is toegevoegd die de RPi 3 van een 
Wi-Fi 802.11n 2,4 GHz en een Bluetooth 4.1 Low Energy (BLE) verbinding voorziet.

Raspberry Pi starter kit / De starterkit met  
originele Raspberry Pi producten: RPI3B, zwar-
te behuizing ontwikkeld door Raspberry Pi  
foundation, originele 2,5A adapter, 8GB micro 
SD geheugenkaart. 

Order code: RPI3-START 

Raspberry Pi standaard starter kit / De starterkit 
met een originele RPI3B, zwarte Tekberry behui-
zing, standaard 2,5A micro USB adapter, 8GB mi-
cro SD geheugenkaart. 

Order code: RPI3-START2

Raspberry Pi starter kit met touchscreen / Deze 
kit bevat de RPI3B, het 7” touchscreen ontwik-
keld door de Raspberry Pi foundation, een be-
huizing voor RPI3B en touchscreen, een 16GB SD 
kaart en een adapter. 

Order code: RPI3-KITTOUCH

Header set/ Set met headers voor Arduino, met 1 x 10 
pin header, 2 x 8 pin headers, 2 x 6 pin headers en 1 x 2x3 
header. Lengte van de pins: 10.5mm. 

Order code: ADA85

9V batterij clip met 5,5x2.1mm plug / Voedingsplug voor 
Arduino borden met 9V batterij clip. Geschikt voor het 
voeden van de meeste Arduino borden. 

Order code: ADA80

RGB LCD Shield kit /  RGB LCD shield kit met 16x2 karakters 
display. Slechts 2 I2C pins gebruikt op Arduino - Analoge 4 
en 5 op de klassieke Arduino borden. Digitale 20 en 21 op 
Arduino Mega. RGB Negatief. 

Order code: ADA714

Blauw-Wit LCD Shield kit / LCD shield kit met 16x2 karak-
ters display in blauw en wit. Slechts 2 I2C pins gebruikt op 
Arduino - Analoge 4 en 5 op de klassieke Arduino borden. 
Digitale 20 en 21 op Arduino Mega. 

rder code: ADA772

Meer accessoires, breakout borden en sensoren die compatibel zijn met zowel Arduino als Raspberry Pi zijn verderop in dit hoofdstuk te 
vinden. 

Raspberry Pi original starter kit / De starter kit 
ontwikkeld door de Raspberry Pi foundation 
met Raspberry Pi 3B, originele 2,5A adapter, be-
huizing, 8GB micro SD kaart met Noobs, HDMI-
kabel, mini keyboard en muis en een boek waar-
in de beginselen van RPI worden uit de doeken 
gedaan. 

Order code: RPI3-STARTORI

‘Bouw je eigen laptop kit’ / Aan de hand van deze 
kit en een Raspberry Pi kan je een eigen laptop 
bouwen. Inhoud:13.3” HD LCD scherm, batterij, 
keyboard, 8GB micro SD kaart met de nodige 
software, voeding, handleiding. 

Order code: PT-01-DE-EU

‘Bouw je eigen desktop kit’ / Aan hand van deze 
kit, een Raspberry Pi en een extra keyboard en 
muis, kan je je eigen desktop bouwen. Inhoud: 
Pi-topCEED desktop, hub, prototyping board, 
voeding, kabels, 8GB kaart met nodige software. 

Order code: PT-CEED01
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 J RASPBERRY PI 

Raspberry Pi 3 model B /  De derde generatie Raspberry 
Pi met een 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU, 802.11n 
Wireless LAN, Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy (BLE), 
4 USB poorten, 40 GPIO pins, HDMI poort, Ethernet poort, 
3,5mm audio jack en composiet video in 1, camera inter-
face, display interface en micro SD kaart houder. 

Order code: RPI3B

Raspberry Pi 1 model A+ / Model A+ is de low-cost  
variant van de Raspberry Pi. De voordelen van dit model 
zijn: lager energieverbruik en een compacter formaat. Dit 
model wordt aangeraden voor projecten die geen ether-
net of USB poorten vereisen. 

Order code: RPIA+

Raspberry Pi Case / De behuizing ontwikkeld door de 
Raspberry Pi foundation is uit hoogwaardige ABS vervaar-
digd en heeft afneembare zijpanelen zodat GPIO, camera 
en display connectoren gemakkelijk te bereiken zijn. De 
behuizing is verkrijgbaar in roze/wit en grijs/zwart. 

Order code: RPI3-CASE Wit / Roze

Order code: RPI3-CASEB Zwart / Grijs

Raspberry Pi Sense Hat / De Sense HAT is een add-on 
board voor Raspberry Pi en heeft een 8×8 RGB LED matrix, 
een joystick en de volgende sensoren: Gyroscoop, Accele-
rometer, Magnetometer, Temperatuur, Barometrische druk 
en Vochtigheid. 

Order code: RPI-SENSEHAT

 
Raspberry Pi 2,5A voeding / De officiele en aanbevolen 
2,5A micro USB voeding voor Raspberry Pi. Kortsluiting-, 
overbelasting- en overspanningsbeveiliging. 

Order code: RPI3-PS2A5

Raspberry Pi Touch display / Het 7” Touchscreen voor Rasp-
berry Pi geeft de gebruiker de mogelijkheid om all-in-one 
projecten te creëren, zoals tables en embedded projects. 
Het 800x480 display is eenvoudig te connecteren via de 
daartoe voorziene poort op de Raspberry Pi. 

Order code: RPI-TOUCH

Behuizing voor Pi Touch display / Deze behuizingen zor-
gen voor bescherming van zowel het Pi Touch scherm als 
de Raspberry Pi zelf. Kleur: zwart. Uitsparingen voor alle 
connectoren zijn voorzien alsook montagegaten voor be-
vestiging van de behuizing. 

Order code: RPI-TOUCHCASE

Raspberry Pi camera V2 / De v2 Camera Module heeft een 
Sony IMX219 8-megapixel sensor en kan gebruikt worden 
voor het nemen van foto’s of video’s. De camera is een-
voudig in gebruik, maar heeft toch enorm veel mogelijk-
heiden voor ervaren gebruikers. De camera ondersteunt 
1080p30, 720p60 en VGA90 video en still capture. Aan-
sluitbaar op de CSI poort. 

Order code: RPI-CAMV2

Raspberry Pi NoIR camera V2 / De infrarood Camera Modu-
le v2 (Pi NoIR) heeft een Sony IMX219 8-megapixel sensor. 
NoIR staat voor No Infrared en heeft dus geen infrarood 
filter en is dus geschikt voor gebruik in het donker. 

Order code: RPI-CAMNOIR

Raspberry Pi USB Wireless adapter / Officiele Raspberry Pi 
USB WiFi Dongle. Deze compacte witte plug & play wire-
less adapter is perfect geschikt voor je Pi. 802.11 b/g/n. 
USB 2.0. BCM43143 chip set. 150 Mbps maximum.

Order code: RPI-WIFI

RASPBERRY PI ORIGINAlS

RASPBERRY PI TOEBEHOREN

Raspberry behuizing Teko /  TEK-BERRY behuizing. Afme-
tingen: 100,8 x 73,7 x 28,5 mm - Zwart. 

Order code: TEKBERRY39

Raspberry behuizing Teko /  TEK-BERRY behuizing. Afme-
tingen: 100,8 x 73,7 x 28,5 mm - Transparant. 

Order code: TEKBERRY3C

 
Raspberry behuizing Adafruit / Semi-transparante be-
huizing met helder deksel. Afmetingen: 93mm x 63mm x 
25mm. 

Order code: ADA2258

 
Raspberry behuizing Adafruit / Acrylic behuizing. Wordt 
geleverd in 6 laser-cut delen die in mekaar geschroefd 
moeten worden. Mooi en stevig design

Order code: ADA1985

 
Raspberry Pi camera behuizing / Deze behuizing kan op 
gelijk welk oppervlakte bevestigd worden met behulp van 
de faston of schoef. Afmetingen: 50x50x10mm. 

Order code: RPICAM0 Zwart

Order code: RPICAM9 Transparant

VESA montage beugel / VESA montagebeugel voor TEK-
BERRY behuizingen.  120x120x7mm

Order code: RPIVESA0

TEKO koelplaat set voor Raspberry Pi / Bestaat uit 3 koel-
plaatjes die geschikt zijn om elk type van Raspberry Pi te 
koelen. 

Order code: RPI-COOLKIT

Flex cable voor Raspberry Pi / Om Raspberry Pi camera aan 
te sluiten. Lengte: 450mm

Order code: ADA1730

Stacking header / Stacking header voor Raspberry Pi met 
2x20 pins. Extra lange pins: 10mm. 

Order code: ADA1979

Pi T cobbler / GPIO breakout bord voor de 2x20 pins con-
nector van Raspberry Pi. Het T model zorgt voor een ge-
makkelijke uitlezing van de verschillende I/O pins. Incl. 
Flatcable. 

Order code: ADA2028

Pi cobbler / GPIO breakout bord voor de 2x20 pins con-
nector van Raspberry Pi. Incl. flatcable. 

Order code: ADA2029
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Miniatuur WiFi module /  Raspberry Pi USB WiFi Dongle. 
Deze plug & play wireless adapter is perfect geschikt voor 
je Pi. 802.11 b/g/n. USB 2.0. RTl8192/8188CUS chip set. 150 
Mbps maximum.

Order code: ADA814

Bluetooth 4.0 USB module /  Voeg bluetooth toe aan 
je project met behulp van deze module. CSR8510 A10  
Bluetooth USB host. 

Order code: ADA1327

Mini USB keyboard / Compact QWERTY keyboard met USB 
kabel. Afmetingen: 305 x 137 x 18 mm. 

Order code: ADA1736

Mini draadloos keyboard / Compact QWERTY keyboard 
met wireless USB dongle. Afmetingen: 284 x 127 x 21 mm. 
2.4GHz wireless, niet bluetooth compatibel. 

Order code: ADA1737 

HDMI naar VGA adapter / Om toestellen met een HDMI 
output, zoals Raspberry Pi, aan te sluiten op een VGA  
monitor. Incl. 3,5mm male / male kabel. 

Order code: ADA1151
 
TFT ScHERMEN

Pi TFT 2,8” resistief touchscreen / 2,8” display met 320x240 
16-bit color pixels en resistieve touch overlay. Aansluiten 
via de SPI interface van de Raspberry PI. 

Order code: ADA2298

Pi TFT 2,8” capacitief touchscreen / 2,8” display met 
320x240 16-bit color pixels en capacitieve touch overlay. 
Aansluiten via de SPI interface van de Raspberry PI. 

Order code: ADA2423

Pi TFT plus 3,5” touchscreen / 3,5” display met 480x320 16-
bit color pixels en resistieve touch overlay. Aansluiten via 
de SPI interface van de Raspberry PI. 

Order code: ADA2441

Pi TFT plus 3,2” touchscreen / 3,5” display met 320x240 16-
bit color pixels en resistieve touch overlay. Aansluiten via 
de SPI interface van de Raspberry PI. 

Order code: ADA2616

Resistive Touchscreen Overlay - 7” diag. 165mm x 105mm 
- 4 Wire / Als je al een 7” TFT scherm hebt, kan je dit glas 
erover bevestigen om er een resistief touch screen van te 
maken. 

Order code: ADA1676

lcD DISPlAYS

RGB Negatieve LCD shield kit met 16x2 Display voor Rasp-
berry Pi / Een shield kit die toelaat om een 16x2 karakter 
LCD display aan te sturen met slechts 2 I2C pins op de 
Raspberry Pi.

Order code: ADA1110

Blauw - wit LCD shield kit met 16x2 display voor Raspberry 
Pi / Een shield kit die toelaat om een 16x2 karakter LCD 
display aan te sturen met slechts 2 I2C pins op de Rasp-
berry Pi.

Order code: ADA1115
 
RASPBERRY PI HATS

Pototyping bord voor Raspberry Pi / Printbord met Rasp-
berry Pi layout. Geschikt voor prototyping. Niet geassem-
bleerd. 

Order code: ADA801

Adafruit Ultimate GPS HAT voor Raspberry Pi / Om  
precieze tijd en locatie aan je project toe te voegen. Werkt 
met Raspberry 2B of eerder. Voor updates over werking 
met RPI3B check onze website. 

Order code: ADA2324

Adafruit RGB Matrix HAT + RTC voor Raspberry Pi / Om RGB 
matrices aan te sturen en mini LED walls te creëren met 
Raspberry Pi. Werkt met alle versies van RPI. 

Order code: ADA2345

DC & Stappenmotor HAT voor Raspberry Pi / Perfect voor 
het aansturen van  4 DC of 2 stappenmotoren.

Order code: ADA2348
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F.3 ADAFRUIT

Adafruit is een Amerikaans Open Source bedrijf dat zich specialiseert in het design en de creatie van producten 
voor makers van alle leeftijden en kennisniveaus. Ze produceren leermiddelen, waaronder geschreven tutorials en 
video’s. De belangrijkste categoriën in het assortiment van Adafruit zijn Arduino, Raspberry Pi en IoT, waarvoor ze 
tal van sensoren, breakout boards en accessoires ontwikkelden.  

Een selectie van producten zijn leverbaar uit voorraad. Overige producten uit het gamma www.adafruit.com zijn 
leverbaar op bestelling. 

 J ADAFRUIT SENSOREN

BAROMETRIScHE DRUK

I2C barometrische druk en temperatuur sensor / Voltage: 
2.4 tot 5.5 VDC. Drukmetingen: 500-1150 hPa. 1.5 hPa / 50 
m altitude nauwkeurigheid. I2C 7-bit addres. 

Order code: ADA992

Barometrische druk en hoogte sensor  / BMP280 . I2C of 
SPI. Kan hoogte tot op 1m nauwkeurig bepalen.  

Order code: ADA2651
 
 
BIOMETRIScHE SENSOREN

Finger print sensor / Om uw project te beveiligen aan 
hand van biometrics. Voltage: 3.6 - 6.0VDC. 120mA 
max. Interface: TTL serial.  

Order code: ADA751
 
 
TEMPERATUUR- & vOcHTIGHEIDSSENSOREN

Waterdichte digitale temperatuursensor / DS18B20 sensor. 
Bereik: -55°C - 125°C. Nauwkeurigheid: 0.5°C. Voeding: 3.0 
- 5.5V. 

Order code: ADA381

Temperatuur en vochtigheidssensor / Voeding: 3 tot 5V. 
Vochtigheidsgraad: 0-100% met nauwkeurigheid: 2-5%. 
Temperatuur: -40 tot 80°C met nauwkeurigheid ±0.5°C. 

Order code: ADA385  DHT22

Temperatuur en vochtigheidssensor / Voeding: 3 tot 5V. 
Vochtigheidsgraad: 20-80% met nauwkeurigheid: 5%. 
Temperatuur: 0 tot 50°C met nauwkeurigheid ±2°C. 

Order code: SDL032  DHT11

Contactloze infrarood temperatuur sensor / I2C  TMP006 - 
om objecten te meten zonder ze aan te raken.  

Order code: ADA1296

Soil temperature moisture sensor / Afmetingen: 14mm 
diameter x 50 mm. Kabel: 1m. Vochtigheid: 0-100%  met 
4.5% nauwkeurigheid.  Temperatuur:  -40°C ~ 120°C. 

Order code: ADA1298
 
 
lIcHT- EN KlEURSENSOREN

Digitale Licht Sensor / TSL2561. Bereik: (Lux): 0.1 tot 40,000 
Lux. Voeding: 2,7 - 3,6V. Interface: I2C. 

Order code: ADA439

RGB kleurensensor met IR filter  / TCS34725. I2C 7 bit adres. 

Order code: ADA1334

Proximity light sensor / VCNL4010 voor het toevoegen van 
afstandsmeting aan een project. Geschkt voor afstanden 
tot 20cm. I2C. Voeding: 3.3V - 5.0V.

Order code: ADA466
 
 
lOcATIE (GPS)

Ultimate GPS module / -165dBm gevoeligheid, 10Hz up-
dates, 66 kanalen. Ingebouwde datalogging. 

Order code: ADA746

 
GPS Antenna - Externe Active Antenne / 3-5V 28dB 5 Meter 
SMA

Order code: ADA960
 
 
 
AFSTANDS- EN BEwEGINGSSENSOREN

Triple Axis analoge accelerometer /  ADXL335 accelero-
meter met on-board 3.3V regulator. 

Order code: ADA163

Tilt ball switch / Detecteert beweging en orientatie.  
Afmetingen: 4mm x 12mm 

Order code: ADA173

Triple-Axis gyroscoop breakout board / Een gyroscoop 
is een sensor die draaiende en hellende bewegingen 
detecteerd, dikwijls in combinatie met een accelerometer 
voor bepalen van 3D beweging. 

Order code: ADA1032

Triple-axis Magnetometer (Kompas) Board / HMC5883L. 
Een magnetometer kan voelen waar de sterkste  
magnetische kracht vandaan komt. 

Order code: ADA1746

IR afstandssensor met kabel /  Geschikt voor detectie  van 
afstanden < 1m. 

Order code: ADA164

PIR motion sensor  /  Voor het detecteren van beweging 
vanaf ongeveer 6m afstand. Voeding: 5-12V. Detectiehoek: 
120°

Order code: ADA189

Ultrasone afstandssensor / Voeding: 5V, voor het detecte-
ren van afstanden van 2cm -  4m. 

Order code: HC-SR04
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MOTOR EN PwM STURINGEN

16 kanaals 12-bit PWM Servo Shield voor  
Arduino / Met slechts 2 I2C pins, controleer je 16 free-run-
ning PWM outputs!  

Order code: ADA1411

 
24 kanaals 12-bit PWM LED Driver / SPI Interface - TLC5947. 
Geschikt voor het aansturen van LEDs, minder geschikt 
voor het aansturen van servo’s. 

Order code: ADA1429

 
Motor-Stepper-Servo Shield voor Arduino / De eenvoudig-
ste manier om DC en stappenmotors aan te drijven. 

Order code: ADA1438

 
DRV2605L Haptic Motor Controller / Een kleine driver voor 
het aansturen van Haptic motors als buzzers en tril mo-
toren. 

Order code: ADA2305

 
DC & Stappenmotor HAT voor Raspberry Pi / Perfect ge-
schikt voor het aansturen van  4 DC of 2 Stappenmotoren.

Order code: ADA2348

 
1.2A DC Stepper Motor Driver / Eenvoudige driver voor 
het aansturen van 2 DC motoren,  1 stappenmotor of 2 
solenoides gebruik makend van de TB6612. 

Order code: ADA2448

 
Kleine trilmotor / Haptic motor. Werkt van 2V tot 5V. Afme-
tingen: 2,7mm x 10mm

Order code: ADA1201

Stappenmotor - NEMA-17 size / 200 stappen, 12V 350mA. 
1.8° per stap. 

Order code: ADA324

 
Locked style Solenoide / Spanning: 12V DC, 650mA op 
moment van activatie (1 tot max. 10s). Afmetingen: 42 x 
54 x 28 mm. 

Order code: ADA1512
 
 
lEvEl SHIFTERS

8 kanaals Bi-directionele Logic Level Converter / TXB0108. 
Om 3.3V om te zetten in 5V. 

Order code: ADA395

4 kanaals I2C Bi-directionele Logic Level Converter / Om 
3.3V om te zetten in 5V. Deze bidirectionele level shifter 
is eenvoudig in gebruik en heeft een I2C compatibel FET 
design. 

Order code: ADA757
 
 
TRINKETS

Trinket 3.3V Logic - MicroUSB / Een klein microcontroller 
bord, opgebouwd ronde de ATtiny85 met Micro USB con-
nector. 

Order code: ADA1500

Trinket 5V Logic - MicroUSB / Een klein microcontroller 
bord, opgebouwd rond de ATtiny85 met Micro USB con-
nector. 

Order code: ADA1501
 
 
STORAGE

MicroSD card breakout board / Met onboard 5V -> 3V re-
gulator. 

Order code: ADA254

 
Rotary encoder / 24-pulse encoder, geschikt voor bread-
board of chassis. Knop meegeleverd. 

Order code: ADA377

 
Joystick / Analoge 2-axis Joystick met Select Button + 
Breakout Board. 

Order code: ADA512
 
 
SENSOR PAcK

Sensor pack 900 / Pakket met de meest voorko-
mende sensoren: Triple axis analoge accelero-
meter (ADA163), druksensor (ADA166), Tempe-
ratuur sensor, Hall effect sensor, Magneet, Piezo, 
Ball tilt sensor, Photo cell sensor, IR sensor. Extras: 
Magneet, IR led en 10K breadboard potentiome-
ter. 

Order code: ADA176

GElUIDSSENSOREN

Electret Microfoon / Voeg ‘een oor’ toe aan uw project 
met deze electret microfoon versterker gebaseerd op de 
MAX4466 - with adjustable gain control. 

Order code: ADA1063

Electret Microfoon / Voeg ‘een oor’ toe aan uw project 
met deze electret microfoon versterker gebaseerd op de 
MAX9814 - with Auto Gain Control

Order code: ADA1713
 
 
DRUKSENSOREN

Force sensitive sensor / Eenvoudige druksensor. Diameter: 
18,5mm 

Order code: ADA166

 J ADAFRUIT BREAKOUT BOARDS
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Adafruit I2C Non-Volatile FRAM Breakout / FRAM of  
Ferroelectric Ram is een nieuwe data opslag methode. 
256Kbit / 32KByte

Order code: ADA1895
 
 
wIFI

HUZZAH ESP8266 Breakout / Voeg internet toe aan je pro-
ject met behulp van deze compacte  WIFI microcontroller. 

PRODUCT ID: ADA2471

2.4GHz Mini Flexible WiFi Antenna met uFL Connector / 
100mm 4dBi gain en 500Ω impedantie. Dus werkt perfect 
met 2.4-2.5GHz wireless receiver/transmitters. 

Order code: ADA2308

SMA to uFL - u.FL - IPX - IPEX RF Adapter Cable / Lengte: 
15cm. 

Order code: ADA851

2.4GHz Dipole Swivel Antenna / Met RP-SMA - 2dBi.  
Lengte: 100mm. 50Ω impedantie. 

Order code: ADA944

2.4GHz Dipole Swivel Antenna / Met RP-SMA - 5dBi.  
Lengte: 200mm. 50Ω impedantie. 

Order code: ADA945
 
 
RADIO EN SOUND

Stereo 3.7W Klasse D Audio Amplifier / MAX98306. 2  
kanalen 3.7W. Voeding: 2.7V - 5V. 

Order code: ADA987

Electret Microfoon / Voeg ‘een oor’ toe aan uw project 
met deze electret microfoon versterker gebaseerd op de 
MAX9814 - with Auto Gain Control

Order code: ADA1713

Stereo 20W Klasse D Audio Amplifier / MAX9744. 2  
kanalen 4-8 ohm impedantie speakers van elk 20W. Voe-
ding: 5-12V DC. 

Order code: ADA1752

Stereo FM Transmitter with RDS / Verbind je micro- 
controller (bijv. een Arduino) met de I2C data lines om de  
transmitting frequentie te bepalen. Een eenvoudige ma-
nier om audio tot op ca. 10m over te dragen. 

Order code: ADA1958

Adafruit RFM95W LoRa Radio Transceiver Breakout / 868 or 
915 MHz. Over deze frequenties kunnen data verzonden 
worden, niet heel snel maar wel over heel grote afstanden. 

Order code: ADA3072
 
 
BlUETOOTH

Bluefruit EZ-Link - Bluetooth Serial Link & Arduino Pro-
grammer / Verschijnt als een seriele of COM poort op elke 
computer en kan automatisch de baud rate detecteren en 
wijzigen. DTR/RTS/DSR flow control pins worden automa-
tisch gesynchroniseerd met de seriële computer poort. 

Order code: ADA1588

Adafruit Bluefruit LE UART Friend / Bluetooth Low Energy 
(BLE). ARM Cortex M0 core running at 16MHz. 256KB flash 
memory. 32KB SRAM. UART @ 9600 Baud ratewith HW 
flow control (CTS+RTS required). 5V inputs. On-board 3.3V  
voltage regulation. 

Order code: ADA2479

 
Feather 32u4 Bluefruit / Arduino compatibel bord met 
BLE, ingebouwde USB en batterij laadfunctie. Zowel  
geschikt voor Android als Mac OS X. 

Order code: ADA2829
 
 
REAl TIME clOcK BREAKOUTS

PCF8523 Real Time Clock Breakout / Om de exacte tijd toe 
te voegen aan je project. Perfect voor datalogging, clock-
building, time stamping, timers en alarmen, etc. 

Order code: ADA3295
 
 
POwER

PowerBoost 500 Basic / 5V USB Boost @ 500mA van1.8V+. 
Deze DC/DC boost converter kan de spanning van een 
batterij van 1,8V of hoger omzetten in 5.2V DC voor 5V 
projecten. 

Order code: ADA1903

Analoge DC current sensor / INA169.  Voor het toevoegen 
van stroommetingen aan uw project. Max 60V 5A. 

Order code: ADA1164

Micro Lipo - USB LiIon-LiPoly charger / Om 3,7V/4,2V  
Lithium polymeer of Lithium Ion oplaadbare batterijen te 
laden via gelijk welke USB poort. 

Order code: ADA1304

USB LiIon-LiPoly charger / Het laden gebeurt in 3 stappen: 
Preconditioning charge, Constant-current fast charge en 
tenslotte trickle charge. Laadstroom: 500mA/h.

Order code: ADA259

 
Lithium ion polymer batterij / Voltage: 3.7V (4.2-3.7V),  
Capaciteit: 1200mAh. Afmetingen: 34 x 62 x 5mm

Order code: ADA258

 
Lithium ion polymer batterij / Voltage: 3.7V (4.2-3.7V),  
Capaciteit: 2500mAh. Afmetingen: 51 x 65 x 8mm

Order code: ADA328

 
Lithium ion polymer batterij / Voltage: 3.7V (4.2-3.7V),  
Capaciteit: 500mAh. Afmetingen: 29 x 36 x 4.75mm

Order code: ADA1578

 
JST-PH Batterij verlengkabel / Lengte: 500mm

Order code: ADA1131
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 J ADAFRUIT lEDS

NEOPIxEl lEDS

Adafruit NeoPixel Digital 30 RGB LED Strip / 30 RGB LEDs 
per meter. Zwarte achtergrond. Afmetingen: 12.5mm x 
4mm x 33mm (lengte per segment). Wordt geleverd per 
meter of per 5 meter. Spanning: 5V (max. 6V). Verbruik: 
65mA per segment. 

Order code: ADA1460

Adafruit NeoPixel Digital 30 RGBW LED Strip / 30 RGBW 
LEDs per meter. Witte achtergrond. Afmetingen: 12.5mm 
x 4mm x 33mm (lengte per segment). Wordt geleverd per 
meter of per 5 meter. Spanning: 5V (max. 6V). Verbruik: 
80mA per segment. Elke LED bestaat uit RGB + neutraal 
wit. 

Order code: ADA2832

Adafruit NeoPixel Digital 60 RGB LED Strip / 60 RGB LEDs 
per meter. Witte achtergrond. Afmetingen: 12.5mm x 
4mm x 16.7mm (lengte per segment). Wordt geleverd per 
meter of per 5 meter. Spanning: 5V (max. 6V). Verbruik: 
65mA per segment. 

Order code: ADA1138

Adafruit NeoPixel Digital RGB LED Strip 144 LED  / 144 
RGB Leds per. Zwarte achtergrond. Afmetingen: 12.5mm 
x 4mm x 7mm (per segment). Wordt geleverd per meter. 
Spanning 5V (max. 6V), verbruik: 65mA per segment / per 
led. 

Order code: ADA1506

 
NeoPixel Ring - 16 x 5050 RGB LED met geïntegreerde dri-
vers / Een ring met 16 individueel adresseerbare RGB LEDs. 
Afmetingen: ø44,5mm (31,7mm) x 6,7mm dikte. 

Order code: ADA1463 

NeoPixel Ring - 12 x 5050 RGB LED met geïntegreerde dri-
vers / Een ring met 12 individueel adresseerbare RGB LEDs. 
Afmetingen: ø36,8mm (23.3mm) x 6,7mm dikte. 

Order code: ADA1643

ADAFRUIT FEATHERS

Adafruit Feather M0 Adalogger / Feather is een develop-
ment board van Adafruit. Dit is een ‘all-in-one’ Cortex M0 
datalogger (of data-reader) met ingebouwde USB en bat-
terijlader. Met MicroSD houder. 

Order code: ADA2796

 
Adafruit Feather HUZZAH with ESP8266 WiFi / Feather is 
een development board van Adafruit. Dit is een  ‘all-in-one’ 
ESP8266 WiFi development board met ingebouwde  USB 
en batterij laadfunctie. 

Order code: ADA2821

 
Feather 32u4 Bluefruit / Arduino compatibel bord met 
BLE, ingebouwde USB en batterij laadfunctie. Zowel ge-
schikt voor Android als Mac OS X. 

Order code: ADA2829
 
 
RElAIS BREAKOUT BOARDS

2 kanaals relais breakout board / Geschikt voor Raspberry 
Pi, Arduino en andere development boards. Relais: 5V DC 
stuurspanning. Spoelspanning 30VDC 10A / 250VAC 10A. 

Order code: SDL070

4 kanaals relais breakout board / Geschikt voor Raspberry 
Pi, Arduino en andere development boards. Relais: 5V DC 
stuurspanning. Spoelspanning 30VDC 10A / 250VAC 10A. 

Order code: SDL071

8 kanaals relais breakout board / Geschikt voor 
Raspberry Pi, Arduino en andere development 
boards. Relais: 5V DC stuurspanning. Spoelspan-
ning 30VDC 10A / 250VAC 10A. 

Order code: SDL072
 
 
DIvERSE BREAKOUT BOARDS

ADS1015 12-Bit ADC - 4 kanaals versterker met Program-
mable Gain / Voor microcontrollers zonder analoog naar 
digitale converter of wanneer je een preciezere ADC wil. 

Order code: ADA1083

ADS1115 16-Bit ADC - 4 kanaals versterker met Program-
mable Gain / Voor microcontrollers zonder analoog naar 
digitale converter of wanneer je een preciezere ADC wil. 

Order code: ADA1085

 
NeoPixel NeoMatrix 8x8 - 64 RGB LED Pixel Matrix / Een 
LED matrix met 64 individueel adresseerbare RGB LEDs. 
Slechts 1 microcontroller pin is vereist om alle LEDs aan te 
sturen. 

Order code: ADA1487
 
 
 
lED MATRIx

Compacte 8x8 Ultra Bright Red LED Matrix / 64 rode 
400mcd LEDs. 8 pins per kant zodat ze eenvoudig 
kunnen gebruikt worden op een breadbord. 

Order code: ADA455

Groene 4-Digit 7-Segment Display met I2C Backpack / 
Deze kit bevat de volgende producten: LED backpack, 
ultra heldere groene 7 segment display met 4 karak-
ters, 4-pin header. Gebruikt I2C 7-bit adres. Afmetingen: 
27x50x14mm

Order code: ADA880

Blauwe 4-Digit 7-Segment Display met I2C Backpack / 
Deze kit bevat de volgende producten: LED backpack, 
ultra heldere blauwe 7 segment display met 4 karak-
ters, 4-pin header. Gebruikt I2C 7-bit adres. Afmetingen: 
27x50x14mm

Order code: ADA881
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 J ADAFRUIT DIvERSE PROTOTYPING PRODUcTEN 

Adafruit Flex Perma-Proto / Flexibele PCB. Volgt de vorm 
van een breadboard: 2 x 30  rijen van 5 gaatjes. 2 voedings-
strips. Afmetingen: 79 x 44 mm. 

Order code: ADA1518

 
Premium Jumper Wires vrouwelijk - vrouwelijk / Lengte 
15cm - 40 stuks. 

Order code: ADA266

 
Premium Jumper Wires mannelijk - mannelijk / Lengte 
15cm - 40 stuks. 

Order code: ADA758

 
 
Premium Jumper Wires mannelijk - vrouwelijk / Lengte 
15cm - 40 stuks. 

Order code: ADA826

 
 
Breadboard trim potentiometer / Waarde: 10K. Perfect ge-
schikt voor gebruik in breadboards.

Order code: ADA356

 
Pogo pins (10 pack) / Pogo pins zijn kleine veercontacten. 

Order code: ADA394

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

Order code: ADA775

 
Extra lange header 16-pins strip header (5 stuks) / extra 
lange pins aan beide zijden. 

Order code: ADA400

 
 
2.1mm to 1.7mm DC jack adapter 

Order code: ADA411

 
Paneel Volt Meter - 4.5V tot 30VDC / De ingebouwde mi-
crocontroller zal de spanning uitlezen met 0.1V nauwkeu-
righeid. Afmetingen: 45.5mm × 26.5mm. 

Order code: ADA575

 
Mini Thermal printer / Voeg een mini printer toe aan uw 
microcontroller poject. Aansluiten op een 3.3V-5V TTL se-
riele uitgang. 

Order code: ADA597

Monochrome 128x32 I2C OLED grafische display/ Afme-
tingen: 20x35mm (display: 7x25mm). Monochroom wit. 
Interface: I2C

Order code: ADA931
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F.4 SPARKFUN

SparkFun Electronics is opgericht in 2003 in de USA. Het doel van de firma was mensen opleiden in 
elektronica. Met hun producten trachten ze scholen, hackerspaces en events te bereiken. 

Een selectie van producten zijn leverbaar uit voorraad. Bezoek onze website voor de meest up-to-
date Sparkfun gerelateerde informatie. Overige producten uit het gamma www.sparkfun. com zijn 
leverbaar op bestelling. 

 
Makey Makey Standaard kit / Capacitieve touch kit. De AT-
Mega32u4 communiceert met je computer adhv Human 
Interface Device (HID) protocol, i.e. dat zowat alles kan fun-
geren als keybord of muis. 

Order code: WIG11511

 
Sparkfun inventor’s kit / Een leuke manier om te starten 
met programmeren en experimenteren in de Arduino we-
reld. Deze kit bevat alles wat nodig is om 16 projecten uit te 
voeren. Geschikt vanaf 10 jaar. Engelse versie.  

Order code: KIT14094

 
 
Connectorrij / De lange versie van de standaard connector-
rij. Lengte: 20mm. Rij van 40 pins. Pitch: 2.54mm. Afbreek-
baar. 

Order code: 40PR1G

 
Voltage level translator / De TXB0104 is een 4-bit bidirecti-
onele voltage-level shifter. 

Order code: BOB11771

 
Sparkfun ESP32 Thing / De ESP32 is een WiFi-compatibele 
microcontroller, ondersteunt Bluetooth low energy (i.e 
BLE, BT4.0, Bluetooth Smart) en heeft 30 I/O pins. Ideaal 
voor IoT toepassingen. 

Order code: DEV13907

Grafische LCD 84x48 Nokia 5110 / Een basis grafische LCD 
voor tal van applicaties. Deze werd gemonteerd op een 
eenvoudig te solderen PCB. Driver: PCD8544 controller. 

Order code: LCD10168

 
Sparkfun RS232 shifter - SMD / Om van RS232 naar TTL te 
gaan en vice versa (TX en RX). Voltage: 2,8V -  5V. 

Order code: PRT00449

Digital Temperature Sensor TMP102 / I2C communicatie. 
3.3V sensor

Order code: SEN13314

Load Cell Amplifier - HX711 / Om op een eenvoudige ma-
nier gewichten te bepalen. 

Order code: SEN13879
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F.5 vEllEMAN PROJEcTEN 

 J DEvElOPMENT BOARDS EN AccESSORIES

ARDUINO® cOMPATIBElE PROGRAMMEERBORDEN & STARTERKITS - 
vEllEMAN

Zie Hoofdstuk: Arduino programmeerborden
 
ARDUINO® cOMPATIBElE SHIElDS - vEllEMAN

Zie hoofdstuk: Arduino Shields
 
SENSOREN - vEllEMAN

Membraantoetsenbord 3x4 matrix / Afmetingen: 7 x 7,7 
x 0.1cm. Met 7 pin header strip zodat deze eenvoudig in 
combinatie met een breadboard kan gebruikt worden. 

Order code: VMA300

Real time klok module / Om een tijdsfunctie aan uw pro-
ject toe te voegen. TTL compatibel. I2C communicatie. Bat-
terijen meegeleverd. 2 stuks. 

Order code: VMA301

Sensor voor bodemvocht en sensor voor waterpeil / Span-
ning: 5V DC. Afmetingen: 65 x 20 mm.  Arduino© compati-
bel. 

Order code: VMA303

Capacitieve sensor / Drukgevoelige sensor. 

Order code: VMA305

Ultrasone afstandssensor / HC-SR05. Voeding: 5V, voor het 
detecteren van afstanden van 2cm -  4,5m. 

Order code: VMA306

RGB LED module / 4 pin aansluiting. Voltage: 5VDC. 2 stuks.

Order code: VMA307

Mini magnetische reed module / Een Reed contact is een 
normaal open contact dat sluit in de aanwezigheid van 
een magnetisch veld. Deze module bevat een 10 Kohm 
pull-up weerstand. 2 stuks. 

Order code: VMA308

Microfoon geluidssensor / Hooggevoelige geluidsdetec-
tiemodule met 2 uitgangen. AO (analoge uitgang):  real-
time uitgangsspanning signaal van de microfoon. DO : de 
digitale uitgang afhankelijk van de geluidsintensiteit en de 
drempelwaarde die is ingesteld.

Order code: VMA309

Drukschakelaar / Deze module bevat een drukknop en een 
10 Kohm pull-up weerstand. 2 stuks. 

Order code: VMA310

Digitale vochtigheids- en temperatuur sensor / DHT11. 
Voeding: 3 tot 5V. Vochtigheidsgraad: 20-80% met nauw-
keurigheid: 5%. Temperatuur: 0 tot 50°C met nauwkeurig-
heid ±2°C.

Order code: VMA311

Trillingen en schoksensor / Deze module laat toe om trill-
ingen en schokken van objecten te detecteren.  2 stuks. 

Order code: VMA312

Hall sensor / De module bevat een on-chip Hall span-
ningsgenerator voor magnetische detectie, een versterker 
die de Hall-spanning versterkt, een Schmitt-trigger die 
instaat voor hysterese tegen ruis en een open-collector-
uitgang. 2 stuks. 

Order code: VMA313

PIR bewegingssensor / Een PIR-sensor detecteert beweg-
ing en wordt in de meeste gevallen gebruikt om te con-
troleren of iemand zich binnen of buiten het bereik van de 
sensor verplaatst.

Order code: VMA314

 
Joystick module / Geeft X- en Y-as controle voor uw micro-
controller projecten. Met microschakelaar. 2 stuks. 

Order code: VMA315

IR zender module / Deze module kan worden gebruikt om 
gegevens te verzenden via IR licht, zoals in afstandsbedi-
eningen. 2 stuks. 

Order code: VMA316

IR ontvanger module / Een miniatuur infraroodontvanger 
voor  o.a. bediening op afstand. 37.9kHz. 2 stuks. 

Order code: VMA317

RGB LED module / module met 5050 RGB LED. Om aan te 
sluiten op PWM uitgang van een Arduino. Opgelet: geen 
weerstanden op module. Let op voor beschadiging LEDs 
door te hoge spanningen. 

Order code: VMA318 

Actieve buzzer module / Spanning: 5 VDC. Frequentie: 1.5 
tot 2.5 KHz. 2 stuks. 

Order code: VMA319

Analoge temperatuursensor / Een thermistor, i.e. de weer-
stand is afhankelijk van de temperatuur. NTC type: NTC-
MF52 3950. Temperatuurbereik: -55 °C to 125 °C. 2 stuks. 

Order code: VMA320

Lichtgevoelige sensormodule / Deze module gebruikt een 
LDR om een output voltage te geven dat wijzigt naargel-
ang het licht niveau. 

Order code: VMA407
 
 
ARDUINO® cOMPATIBElE BREAKOUT BOARDS - vEllEMAN

HC-05 bluetooth module / Een populaire bluetooth mod-
ule voor embedded projects. Geschikt voor Arduino©, 
Raspberry Pi en andere.  

Order code: VM302

SD kaart logging shield / De meeste Arduino® boards heb-
ben beperkte onboard geheugen opslag. De SD-kaart log-
ging shield maakt uitbreiding mogelijk tot 2 GB. 2 stuks.

Order code: VMA304
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Oplader voor lithium batterij / De VMA321 is gebaseerd 
op TP4056 en biedt een volledige lineaire oplader met 
constante stroom / spanning voor een lithium-ion batterij. 

Order code: VMA320

 
4-kanaals relais module / Kan rechtstreeks via microcon-
troller aangestuurd worden. Ingang: 5 - 12 VDC / 15-20mA. 
Uitgang: 10A 250VAC / 30V DC. 

Order code: VMA400

5 VDC stappenmotor met ULN2003 sturing / Een kleine en 
veelzijdige set stappenmotor en driver. Arduino® compati-
bel. Spanning: 5VDC. 64 Stappen - 5,625°. 

Order code: VMA401

LM2577 DC-DC voltage step up module / Deze module 
zet de spanning van de microcontroller om in een hogere 
spanning. IN: 3.5 - 35 V DC / OUT: 5 - 55V DC. 2A

Order code: VMA402

DC-DC boost module (2.5V-5V) naar 5V USB / Deze mo-
dule levert een stabiele spanning van 5 V vanaf een LiPo-
batterij of twee alkalinebatterijen. 2 stuks. 600mA. 

Order code: VMA403

DC-DC step down spanningsregelaar / LM2596S. Ingangs-
spanning: 3 - 40 VDC, Uitgangsspanning: 1.25 - 35 VDC. 
Stroom: 2.5 A

Order code: VMA404

RFID schrijf en leesmodule / Arduino® compatibel. Met 
deze module kan u kaarten type MiFare lezen en schrijven. 
Meegeleverd: 1 kaart en 1 keyfob. 

Order code: VMA405

5V relais module / Compatibel met Arduino®. Spanning: 5 
VDC, Stroom: 10A bij 250VAC / 30 VDC. 

Order code: VMA406

Mini digitaal versterker bord / Versterker, klasse D, 2-ka-
naals stereo-uitgang 3 W + 3 W. Kan rechtstreeks 4 kleine 
luidsprekers aansturen. Goede geluidskwaliteit en ruison-
derdrukking. Kan rechtstreeks gevoed worden via USB. 
Werkspanning: 2.5 - 5 VDC. Geluidsprocessor: PAM8403

Order code: VMA408

L298N dubbele H brug voor DC of stappenmotor / Met 
deze module kunt u 2 DC-motoren of een stappenmotor 
aansturen. Driver: L298N. Voeding: 5V-35V / 2A. 

Order code: VM409

 
3.3V - 5V TTL logic level converter / Met deze module kunt 
u 3.3V omzetten naar 5 V en vice versa. 

Order code: VMA410

 
MOSFET aansturingsmodule / Ingangsspanning: 3 tot 5 
V. Uitgangsspanning: 0 tot 24 VDC / 5A. MOSFET: IRF520. 

Order code: VMA411
 
 
 
 
 
 

vEllEMAN - MINI MODUlES

Bord met digitale temperatuursensor / zet temperatuur 
om naar een digitaal bitstream-signaal. Compa-
tibel met Arduino®. Meetbereik: -55 °C tot 125 °C. 
Voeding: 5 VDC. Meetresolutie: 12 bits. 

Order code: MM101 

Bord met analoge vochtigheidssensor / Zet vochtigheid 
om naar analoge spanning. Compatibel met Arduino®.
Voeding: 5 V. Meetbereik: 11% tot 89% vochtigheid. 

Order code: MM102

Bord met analoge luchtdruksensor / Zet luchtdruk om 
naar analoge spanning. Compatibel met Arduino®. Voe-
ding: 5 V. Meetbereik: 0.15 tot 1.15 bar. 

Order code: MM103

Bord met Li-Ion Acculader /  Kan gebruikt worden voor 
het opladen van 1 x 3.7 Li-ion-cel. Voeding: 5 V. Max. laad-
stroom: 500 mA

Order code: MM104

Relaisbord / zet een digitaal (0/3-5 V) signaal om naar een 
relaiscontact (1 A). Verbruik (relais): 40 mA. Stuursignaal: 3 
V tot 12 V. Max. schakelstroom: 1 A. Max. schakelspanning: 
125 VCA of 60 VCC. 

Order code: MM105

Bord met opto-coupler / Zorgt voor galvanische isolatie 
(ingangsspanning > open collectoruitgang). Compatibel 
met Arduino®. Voeding: 5 V. Verbruik: 1 mA. Ingangsspan-
ningsbereik: 6 V tot 30 V. Uitgangsspanning: 5 V 

Order code: MM106

RS485 driverboard / Zet serieel TTL om naar een RS485-
signaal. Compatibel met Arduino®. Voeding: 5 V. Bereik: 
max. 1.2 km. Max. datasnelheid: 35 Mbps (max. 10 m) of 
100 Kbps (max. 1200 m)

Order code: MM107

Voedingsbord - 3.3 - 5 - 9V / 3 uitgangsspanningen: 12 V 
ingang > 3.3 V / 5 V / 9 V uitgang. Max. stroomuitgangen: 
130 mA bij 3.3 V / 160 mA bij 5 V / 1000 mA bij 9 V

Order code: MM108

Bord met lichtsensor / Zet licht om naar spanning (max. 6 V 
/ 20 mA). Voeding: 5 V. Detectiehoek: 60 °. Verbruik: 20 mA. 
Uitgangssignaal: donker: 0,5 V - max. licht: 5 V. 

Order code: MM109

Bord met DA-converter / zet digitale signalen I2C om naar 
analoge signalen. Voeding: 2,7 V to 5 V. Resolutie: 12-bit. 
Communication protocol: I2C

Order code: MM110 

Bord met analoge temperatuursensor / Zet temperatuur 
om naar spanning. Voeding: 5VDC. Meetbereik: -50 to 150 
°C / -58 to +302 °F. Nauwkeurigheid: +/- 4°C. 

Order code: MM111

Bord met AD converter / Analoog-digitaalomzetter, 12 bit. 
Compatibel met Arduino®. Resolution: 12 Bit. Voeding: 2,7 
tot 5,5 Vdc. Protocol: I2C. 

Order code: MM112
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 vEllEMAN - MINI MODUlES - vERSTERKERS  

Klasse D versterker MONO 2,8W / Een kleine maar 
krachtige versterker voor tal van toepassingen als 
MP3, geluidseffecten, radio, geluidskaart, .... Max 
vermogen: 2,8W (4 Ohm) - 1,6W (8 Ohm). Max. ver-
bruik: 1,6A (4 Ohm) - 0,8A (8 Ohm). Voeding: 2,5-
5VDC. 

Order code: MM209

Klasse D versterker STEREO 2,8W / Een kleine maar krach-
tige versterker voor tal van toepassingen als MP3, geluids-
effecten, radio, geluidskaart, .... Max vermogen: 2,8W (4 
Ohm) - 1,6W (8 Ohm). Max. Verbruik: 3,2A (4 Ohm) - 1,6A (8 
ohm). Voeding: 2,5-5VDC. 

Order code: MM210

PROTOTYPING AccESSOIRES - vEllEMAN

Draadbrug 40 polig mannelijk - mannelijk / Veelkleurige 
platte kabel (40 kabels), reeds geknipt, gestript en voor-
gevormd om eenvoudig en snel prototypes te maken. 
Lengte: 30cm. 

Order code: VMA413

Draadbrug 40 polig vrouwelijk - mannelijk / Veelkleurige 
platte kabel (40 kabels), reeds geknipt, gestript en voor-
gevormd om eenvoudig en snel prototypes te maken. 
Lengte: 30cm. 

Order code: VMA414

Draadbrug 40 polig vrouwelijk - vrouwelijk / Veelkleurige 
platte kabel (40 kabels), reeds geknipt, gestript en voor-
gevormd om eenvoudig en snel prototypes te maken. 
Lengte: 30cm. 

Order code: VMA415

Set draadbruggen 65 pcs / 65 draadbruggen in verschil-
lende kleuren en verschillende lengtes. Max 30V - 3A. 
100mm x 45 pcs / 150mm x 10 pcs / 200mm x 5pcs / 
250mm x 5 pcs. 

Order code: WJW009

Set met trimpotentiometers / 5 x 470 Ohm, 5 x 1k Ohm, 
5 x 10k Ohm, 5 x 47k Ohm, 5 x 100k Ohm, 5 x 470k Ohm, 
5 x 1M Ohm. Vermogen: 0.1W.  Werkspanning: 50 V max.

Order code: K/TRIMSET1

 
Set met Transistoren / BC547B: ± 28, BC557B: ± 28, BC337: 
± 12, BC327: ± 12, BC517: ± 6, BC516: ± 6, BD139: ± 4, 
BD140: ± 4

Order code: K/TRANS1

Set met weerstanden E3-series / Hoeveelheid: 480 st. (30 
st. per waarde). serie: E3. Aantal waarden: 16 (van 10E tot 
1M). Nominaal vermogen: 1/4W. Tolerantie: 5%. 

Order code: K/RES-E3

Set met weerstanden E12-series / Hoeveelheid: 610 st. (10 
st. per waarde). Serie: E12. Aantal waarden: 61 (van 10E tot 
1M). Nominaal vermogen: 1/4W. Tolerantie: 5 %

Order code: K/RES-E12

Set met LEDS / Aantal: 80 stuks. Inhoud:15 x: 3mm groen, 
4.0mcd. 20 x: 3mm rood, 1.0mcd. 15 x: 5mm groen, 
6.0mcd. 20 x: 5mm rood, 2.0mcd. 10 x: 5mm geel, 3.9mcd. 

Order code: K/LED1

 
Set met diodes / Aantal: 120 stuks. Diodes en gelijkrichters. 
2 x 110B2. 50 x 1N4007. 50 x 1N4148. 14 x 1N5408. 4 x 6A6.

Order code: K/DIODE1

 
Set met elektrolytische condensatoren / Inhoud: 
120 stuks. Aantal waarden: 10 (van 1µF tot 1000µF). 
15 x: 1µF/50V, 2.2µF/50V, 4.7µF/50V, 10µF/50V, 22µF/50V, 
47µF/25V, 100µF/25V, 5 x: 220µF/25V, 470µF/25V, 1000µF 
/25V

Order code: K/CAP2

Set met elektrolytische condensatoren / Hoeveelheid: 224 
stuks. Aantal waarden: 14 (van 10pF tot 220nF). 21 x: 10pF, 
100pF, 1nF, 10nF, 100nF / 14 x: 22pF, 47pF, 220pF, 470pF, 
2.2nF, 4.7nF, 22nF, 47nF / 7 x: 220nF

Order code: K/CAP1

Set met SMD weerstanden / SMD-weerstanden voor alge-
meen gebruik (type 0603). 85 verschillende types (van 1,0 
R tot 10 M). Totaal 1700 stuks (20 st. elk). Inclusief SMD-
stickerset. 

Order code: K/RES0603
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 J 3D PRINTING

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 3mm/ PLA is een biologisch afbreekbaar plastic 
met een glanzend oppervlak. Beschikbaar in verschillende 
kleuren. Diameter: 3 mm Dichtheid: 1.25 g/cm³ (@ 21.5 
°C) - Printtemperatuur: 190-225 °C - Slagvastheid: 5 kJ/m² 
- Gewicht: 1 kg            

Order code: PLA3B1 Zwart

Order code: PLA3D1 Lichtblauw

Order code: PLA3G1 Groen

Order code: PLAH1 Grijs

Order code: PLA3L1 Lichtgevend

Order code: PLA3N1 Naturel

Order code: PLA3O1 Oranje

Order code: PLA3P1 Roze

Order code: PLA3R1 Rood

Order code: PLA3U1 Blauw

Order code: PLA3V1 Lichtgroen

Order code: PLA3W1 Wit

Order code: PLA3Y1 Geel

Order code: PLA3Z1 Paars

ABS draad 3mm/ ABS (acrylonitril-butadieen-styreen) is 
een copolymeer van styreen, acryl en butadieen. ABS is 
een licht maar hard, slagvast polymeer. Diameter: 3 mm 
- Dichtheid: 1.01 g/cm³ (@ 21.5 °C) - Printtemperatuur: 220-
245 °C - Slagvastheid: 16 kJ/m² - Gewicht: 1 kg    

Order code: ABS3B1 Zwart

Order code: ABS3W1 Wit

0.35mm direct driver extruder / Verbeter de prestaties van 
uw K8200 3D printerkit. Inhoud: Extruder met 0.35mm 
nozzle voor 1.75mm filament. Direct drive unit (roestvrij 
staal). Hi-power plug-in stappenmotordriver. 

Order code: K8203

 
Upgrade draadstang en koppelstuk voor Z-as / voor K8200

Order code: K8204

Heb je altijd al je eigen voorwerpen willen creëren? En koester je de stille droom dat jouw 3D ontwerpen echte producten worden?  
Dan is dit jouw kans dankzij de Velleman 3D printers. 

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). De printer is ra-
zendsnel, betrouwbaar en uiterst nauwkeurig, zelfs bij het uitprinten met hogere snelheden. Compatibel met alle gratis RepRap-software en firmware. 
Gemaakt uit aluminiumprofielen en is eenvoudig te monteren. Je kan de machine zelf wijzigen en aanpassen. Verwarmd printbed. 

Order code: K8200

 

Standalone - controller voor K8200 / Bedien uw printer 
met deze module. Print .Gcode-bestanden die op een 
standaard SD-kaart zijn opgeslagen. Encoder-gestuurd. 
Realtime temperatuur weergave en controle over de ex-
truder. 4 x 20 karakters. 

Order code: VM8201

 
Ledring voor printkop / 9 zeer heldere witte leds met bre-
de lichtbundel zorgen voor de nodige verlichting rond de 
spuitmond. Eenvoudige installatie. 

Order code: VM8202

 
Uitbreiding XL-printbed / Denk groot, print groot! Dankzij 
het aanpasbare karakter van de K8200, is het printbed uit-
breidbaar tot 40 x 20 cm (15.75 x 7.9 inch). 

Order code: K8206
 
 
3D PENNEN

3D pen / Om op een eenvoudige manier 3D ontwerpen te 
maken. Mondstuk: 0.6mm diameter, keramisch. Ingangs-
spanning: 5V 2A (USB kabel). Printmateriaal: 1.5-1.75mm 
ABS/PLA filament. Printbereik: onbegrensd. Extrusiesnel-
heid: instelbaar. Temperatuur: 130-240°C.

Order code: 3DPEN1

3D pen met OLED scherm/ Om op een eenvoudige manier 
3D ontwerpen te maken. Het OLED-scherm geeft de tem-
peratuur, de snelheid en het printmateriaal weer.Mond-
stuk: 0.6mm diameter, keramisch. Ingangsspanning: 5V 2A 
(USB kabel). Printmateriaal: 1.5-1.75mm ABS/PLA filament. 
Printbereik: onbegrensd. Extrusiesnelheid: instelbaar. 
Temperatuur: 130-240°C.

Order code: 3DPEN2

ABS Draad voor 3D-printers en 3D-pennen /ABS (acrylo-
nitril-butadieen-styreen) is een copolymeer van styreen, 
acryl en butadieen. Het is hard en slagvast. Draadassor-
timent: 3 meter per kleur. Zwart, lichtblauw, groen, grijs, 
naturel, oranje, rood, blauw, wit en geel. 

Order code: ABS175SET
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vERTEx - NExT GENERATION 3D PRINTERKIT vAN vEllEMAN

Gebruiksvriendelijk, nauwkeurig, betaalbaar en Open Source!

Vertex 3-D Printer Zelfbouwpakket / Om voorwerpen te printen van maximaal 20 x 20 x 20 cm met PLA- of ABS-draad (1,75 mm-plastic draad). De printer 
is razendsnel, betrouwbaar en uiterst nauwkeurig, zelfs bij het uitprinten met hogere snelheden. Bowden Extruder met directe aandrijving. Actief ge-
koelde nozzle assemblage. Optioneel 2de kop voor Vertex printer (K8402)

Order code: K8402 

De Vertex Nano 3D-printer is net zo nauwkeurig en ge-
bruiksvriendelijk als zijn voorganger, de Vertex 3D-printer. 
Deze kleinere versie combineert de nieuwste technolo-
gieën om verfijnde 3D-objecten van maximaal 8 x 8 x 8 cm 
snel af  te  drukken.

 

Vertex Nano 3D printer / printtechnologie: 
Fused Filament Fabrication (FFF). Laagresolu-
tie: standaard: 0.1 mm (max.: 0.2 mm - min.: 
0.05 mm). Afmetingen plaat: 80 x 80 mm. 
Plaatoppervlak: metalen plaat met BuildTak™ 
(beperkte levensduur; afzonderlijk verkrijg-
baar). Printsnelheid: 40mm/s. Werksnelheid: 
70mm/s. Draaddiameter: 1.75 mm (PLA, ABS).

Order code: K8600 

Specificaties

Technologie FFF (Fused Filament Fabrication) voor PLA en ABS

Afdrukbereik 20 x 20 x 20 cm

Typ. printsnelheid 120mm/s

Max. printsnelheid 30 tot 300mm/s

Spuitkop 0,35mm (1 standaard meegeleverd, 2de optioneel)

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): 0,1mm - laagdikte (Z): 0.10 - 0.05mm

Afmetingen 36 x 38 x 40 cm (zonder filament spoelen)

PLA draad 1,75mm/ PLA is een biologisch afbreekbaar plas-
tic met een glanzend oppervlak. Beschikbaar in verschil-
lende kleuren. Diameter: 1,75 mm Dichtheid: 1.25 g/cm³ (@ 
21.5 °C) - Printtemperatuur: 190-225 °C - Slagvastheid: 5 kJ/
m² - Gewicht: 1 kg            

Order code: PLA175B1 Zwart

Order code: PLA175D1 Lichtblauw

Order code: PLA175G1 Groen

Order code: PLA175H1 Grijs

Order code: PLA175L1 Lichtgevend

Order code: PLA175M1 Magenta

Order code: PLA175N1 Naturel

Order code: PLA175O1 Oranje

Order code: PLA175P1 Roze

Order code: PLA175PG1 Dennengroen

Order code: PLA175R1 Rood

Order code: PLA175SK1 Huidskleur

Order code: PLA175U1 Blauw

Order code: PLA175V1 Lichtgroen

Order code: PLA175W1 Wit

Order code: PLA175Y1 Geel

Order code: PLA175Z1 Paars

ABS draad 1,75mm/ ABS (acrylonitril-butadieen-styreen) is 
een copolymeer van styreen, acryl en butadieen. ABS is een 
licht maar hard, slagvast polymeer. Diameter: 1,75 mm - Di-
chtheid: 1.01 g/cm³ (@ 21.5 °C) - Printtemperatuur: 220-245 
°C - Slagvastheid: 16 kJ/m² - Gewicht: 1 kg    

Order code: ABS175B1 Zwart

Order code: ABS175W1 Wit

Tweede kop voor K8400 Vertex 3D printer / Bevat alle no-
dige onderdelen om uw Vertex 3D printer uit te rusten met 
een tweede nozzle. 

Order code: K8402

RGB Ledstrip / Pas uw Vertex K8400 3D printer aan met 
deze eenvoudig te installeren LEDstrips. U kunt de gewens-
te kleur selecteren uit het Vertex menu of met de G-code 
commando’s. De kleur kan bijv. gewijzigd worden als het 
printen voltooid is. 

Order code: K8404

Buildtak 3D printbedoppervlak voor K8400 / De BuildTak 
laag is een eenvoudig te installeren, hittebestendig, duur-
zaam 3D printoppervlak. BuildTak is een dunne duurzame 
plastic laag die zich vasthecht aan het printbed. Het biedt 
een optimaal printoppervlak waarop 3D objecten zich tij-
dens het printen vasthechten en waarbij voltooide print-
objecten op een gemakkelijke propere manier verwijderd 
kunnen worden. 

Order code: K8400-BT

Gereedschapsset voor Vertex 3D printer /10- 
delige set met 8-delige steeksleutelset 6 - 22 
mm. Cutter met breekmesje 18 mm. Digitale 
schuifmaat 150 mm. Rolbandmaat 3 m. Gereed-
schapsset - 28 st. 5” knip- en striptang. Tang voor 
borgveerringen. Picofinish precisieschroeven-
draaier sleufkop 1.5 x 40 mm - WIHA - 260p. Soft-
finish schroevendraaier 3 x 80 mm - WIHA - 302. 
Softfinish schroevendraaier Phillips PH1 x 80 
mm - WIHA - 312. 

Order code: VTSET8400
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 J MINI KITS

STARTPAKKETTEN

Minikits startpakket 1/ MK101 - Valentijnshartje 
/ MK102 - knipperende LEDs /MK109 - Elektroni-
sche dobbelsteen / MK113 - Geluidengenerator 
/ MK120 - Infrarood lichtsluis / MK127 - Lopende 
microbug 

Order code: MKSET1

Minikits startpakket 2 / MK100 - Kerstboom met 
knipperende LEDs / MK101 - Valentijnshartje / 
MK130 - 3D kerstboom / MK167 - Elektronisch 
theelichtje / MK169R: Knipperende rode LED 
ster 

Order code: MKSET2 
 
FEESTDAGEN

Kerstboom / Met deze kerstboom heb je een echte aan-
dachtstrekker. Standaard 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK100

LED-kerstboom / Blauwe Knipperende kerstboom. Beves-
tigingsoog bovenzijde. Verbruik: max. 4mA. Standaard 9V 
batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK100B

Kerstman met slee / Bestaat uit 126 gekleurde leds. Werkt 
op 9-12VDC, standaard 9V batterij (niet meegeleverd) of 
optionele adapter (GS0911). 

Order code: MK116

 
Luxe kerstboom / Bestaat uit 134 felle leds. Werkt op 
9-12VDC, standaard 9V batterij (niet meegeleverd) of opti-
onele adapter (GS0911). 

Order code: MK117

 
3D kerstboom / 3D kerstboom met 16 knipperende rode 
leds. In de stam zit de houder voor de 9V batterij. Kan 
ook gevoed worden door de optionele voedingsadapter 
(GS0911) 

Order code: MK130

SMD kerstboom / 6 knipperende LEDs brengen je in kerst-
sfeer. Ideale inleiding in de SMD technologie. Werkt op 
Lithium knoopcel CR2032  (niet meegeleverd). 

Order code: MK142

 
SMD kerstboom / Gemakkelijk te monteren en de ideale 
inleiding in de SMD technologie. Voeding: USB of batterij. 

Order code: MK183

 
Knipperende LEDster / Bestaat uit 35 heldere LEDs die je 
kan laten knipperen of continu laten branden. Werkt op 
standaard 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK169R Rood

Order code: MK169Y Geel

 
Multi-effect ster / Grote ster met 60 leds die microproces-
sor gestuurd zijn om 24 verschillende animaties te verwe-
zenlijken. Gele leds meegeleverd om eigen kleurenmix te 
maken. 9V batterij (excl.) of optionele adapter (GS0911)

Order code: MK170

Sound star niveau meter / Interactieve kerstster, reageert 
op muziek of geluiden. 60 groene, oranje en rode leds. Op-
tionele voedingsadapter GS0911. 

Order code: MK172

 
RGB LEDbol / Vele ingebouwde RGB effecten. Schakelt bij 
schemering in en bij zonsopgang weer uit. Met waterdich-
te behuizing.  

Order code: MK197

Elektronisch theelichtje / Drie realistische kaarsflikkerin-
gen mogelijk. Diameter: 38mm. Werkt op lithium knoopcel 
CR2032 (niet meegeleverd). Automatische uitschakeling 
na 5u. Autonomie: ca. 75u. 

Order code: MK167

 
Elektronische RGB kaars / Felle RGB led. Vaste kleuren of 
automatische kleurverandering. 6V batterij 4LR44 niet 
meegeleverd. 

Order code: MK184

 
Geanimeerde klok / Klok met 83 leds die naar links en 
rechts zwaait. Werkt op 9-12VDC met optionele adapter 
(GS1205N) of standaard 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK122

 
Valentijnshartje / 28 felle rode leds vormen samen 2 knip-
perende harten. Dankzij batterijhouder kan het hart op 
zichzelf staan. Standaard 9V batterij (niet meegeleverd).  

Order code: MK101

Knipperend SMD hart / Uniek hartje met 6 knipperende 
SMD leds. De ideale inleiding in de SMD technologie. 
Werkt op lithium knoopcel CR2032 (niet meegeleverd). 

Order code: MK144

 
Halloweenpompoen / De 25 leds zorgen voor juiste 
spooky sfeer en knipperen als een echte kaars in een pom-
poen. Standaard 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK145

Geanimeerd spookje / Het spookje reageert op plotse ge-
luiden, knippert met zijn ogen, huilt spookachtig en begint 
te bibberen. Doekje inbegrepen. Werkt op 2 AAA batterijen 
(niet meegeleverd). 

Order code: MK166

 
Witte lichtster / Geniet het hele jaar door van de 14 ver-
schillende effecten van de witte lichtster. 16 witte LEDs 
5mm. 3 x AAA (niet meegeleverd). 

Order code: MK199W

Sneeuwman / Deze geanimeerde sneeuwman geeft extra 
kleur aan je kerstversiering met PWM gestuurd sneeuw-
vlokken effect. Werkt op 9-12 V, met aan/uit-schakelaar. 
Optionele adapter: GS1205N. 

Order code: MK200

Halloween lantaarn / Kit met pompoen en elektrische 
kaars met realistische vlam. 1 x CR2032 (niet meegeleverd). 
Autonomie: 15u. 

Order code: MK202
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lIcHTTOEPASSINGEN

Knipperende LEDs / Flip-flop schakeling die knippereffect 
geeft. De knippersnelheid is per led regelbaar. Standaard 
9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK102

LEDlichtorgel / 4 felle rode leds knipperen mee op het 
ritme van de party muziek. De gevoeligheid is regelbaar. 
Werkt op standaard 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK103

Looplicht / 8 felle rode leds zorgen voor verschillende se-
lecteerbare effecten. De snelheid is afzonderlijk regelbaar. 
Standaard 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK107

1-kanaals lichtorgel / Moduleert de lichtsterkte de lamp 
naargelang het aangelegde muzieksignaal aan optisch 
geïsoleerde luidsprekeringang. Regelbare gevoeligheid. 
Max. belasting: 230W bij 230VAC. 

Order code: MK110

 
1-kanaals laagspanningsorgel / Moduleer de lichtsterkte 
van de lamp naargelang aangelegde muzieksignaal aan 
optisch geïsoleerde luidsprekeringang. Regelbare gevoe-
ligheid. Max. belasting: 12V/50W of 24V/100W. 

Order code: MK114

Geluidsniveaumeter / Bouw een leuke VU meter met 5 
felle rode leds, ingebouwde microfoon en regelbare ge-
voeligheid. CR2032 lithiumcel niet inbegrepen. 

Order code: MK115

Zaklantaarn / DIY sleutelhangerlichtje met 2 superkrach-
tige LEDs. Automatische batterij spaarstand. 12V batterij 
(GP-23A) excl. 

Order code: MK143

 
 
VU-meter / idem aan MK115 maar met design behuizing. 

Order code: MK146 

 
Stroboscoop / Miniatuur ledstroboscoop met flitssnelheid 
van 1 tot 60 flitsen per seconde. Superkrachtige witte leds. 
Standaard 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK147 

Helder knipperlicht / Zeer krachtig knippereffect met 2 
heldere rode leds. Automatische inschakeling bij duister-
nis met instelbare gevoeligheid. Standaard 9V batterij 
(niet meegeleverd). 

Order code: MK148

Minichasereffect / Looplicht om LEDs aan te sturen. 6 LEDs 
lichten 1 na 1 op. Ideale aandachtstrekker. Werkt op stan-
daard 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK173

 
LED chevron / Geanimeerde chevron met 28 leds. Type 
animatie en snelheid kan geregeld worden op frontpa-
neel. Werkt met standaard 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK176

Derde stoplicht knipperschakeling / Maak van uw vast 
derde stoplicht een knipperend stoplicht voor hogere 
zichtbaarheid. Instelbaar aantal flitsen: 5 of 10. Instelbaar 
flitsinterval: 5-7sec. 12VDC / 4A

Order code: MK178

2-kanaals high power LED flitser / Om 2 hoogvermogen-
leds aan te sturen en afwisselend te laten knipperen via 7 
verschillende effecten met regelbare snelheid. Met 8 felle 
witte leds (20000mCd). 

Order code: MK180

Lichtorgel op laagspanning / Laat leds of laagspannings-
lampjes knipperen op het ritme van de muziek. Met front-
plaat voor inbouw. 

Order code: MK186

Order code: VM186  geassembleerd

Leddimmer op laagspanning / Om leds of laagspannings-
lampjes te dimmen. Met frontplaat voor inbouw. 

Order code: MK187

Order code: VM187 geassembleerd

3D LED kubus 3x3x3 / 102 voorgeprogrammeerde anima-
ties (USB). Voor deze kit is soldeerkennis vereist. Standaard 
rode versie. Blauwe en witte LEDs zijn optioneel verkrijg-
baar. 

Order code: MK193
 
 
 
REGElAARS / ScHAKElAARS

Intervaltimer / Voor het automatisch aansturen van toe-
stellen of schakelingen. Pulsregelaar van 0.5 - 5 sec. Pauze 
regelaar van 2.5 - 60 sec. Voeding 12VDC / 100mA. 

Order code: MK111

Schemerschakelaar / Schakelt in bij invallende duisternis 
en schakelt uit bij dageraad. Regelbare gevoeligheid. Re-
lais: 5A/24V NO en NC contacten. Voeding: 12VDC. 

Order code: MK125

Thermostaat / Eenvoudige thermostaat voor algemene 
toepassingen met NTC temperatuur sensor. Bereik: 5 - 
30°C. Relais: 24V AC/DC 3A. Voeding: 12VDC 100mA. 

Order code: MK138

Klapschakelaar / Schakelen met handgeklap. Microproces-
sor gestuurde kit. Uitgangsrelais heeft zowel impuls- als 
toggle functie. 1-klap of 2-klap selectiemode. Voeding: 
12V DC/150mA. 

Order code: MK139

Afstandsbediening via GSM / Schakel toestellen in en uit 
via een GSM. Een lichtsensor op de kit detecteert een 
oplichtend scherm van een GSM die opgebeld wordt en 
schakelt in / uit wat jij wil. 1 werkingsmodi: aan/uit functie 
en aan met automatische inschakeltijd (0,5s - 1u). NO/NC 
relaiscontact 2A. 

Order code: MK160

2-kanaals IR ontvanger / Twee relais die geschakeld wor-
den met IR afstandsbediening (MK162). Relais: 24V AC/DC 
1A max. Voeding: 12VDC. 

Order code: MK161
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2-kanaals IR afstandsbediening / Compacte afstandsbe-
diening met 2 knoppen, sleutelhangerformaat. Bereik tot 
15m. 16 kanalen maken gebruik van meerdere zenders in 
één kamer mogelijk. 

Order code: MK162

Proximity kaartlezer / Tot 25 badges programmeerbaar. 
Uitgangssturing Aan/Uit of tijdgestuurd. Wordt standaard 
geleverd met 2 badges. Voeding: 12VDC / 100mA.  

Order code: MK179

Order code: VM179 geassembleerd

 
1s - 60u puls-pauze timer / Ruime en gemakkelijke tijdsin-
stelling / start met puls of pauze / Eenmalige of repetitieve 
in- en uitschakeling. 

Order code: MK188
 
 
GAMES / GADGETS

 
Elektronische krekel / Deze krekel gaat automatisch kreke-
len als het licht uitgaat. 9V batterij niet meegeleverd. 

Order code: MK104

 
Elektronische dobbelsteen / Dobbelsteen met 7 felle rode 
leds, de dobbelsteen rolt wanneer de toets wordt losgela-
ten. 9V batterij niet meegeleverd. 

Order code: MK109

Elektronisch spel / 4 leds en 4 drukknoppen zorgen voor 
uren spelplezier. Herhaal de combinatie, steeds sneller, 
steeds moeilijker. 4 moeilijkheidsgraden. 2 x AA batterij, 
niet meegeleverd. Bestaat ook met behuizing. 

Order code: MK112

Order code: MK159 met behuizing

Roulette / ‘Draai’ - geluidseffect met 37 leds. Win tune voor 
elke kleur. LED animatie tussen 2 spelletjes. Drukknopbe-
diening. Microprocessor gestuurd. 9V batterij (niet mee-
geleverd).  

Order code: MK119

Microbug / Felgekleurde miniatuurrobot in insectenvorm. 
De microbug zoekt steeds het licht op. Gebruik een zak-
lamp om hem te doen bewegen. Met twee open chassis 
motoren. Basis van robotica. 2 x AAA batterij, niet mee-
geleverd. 

Order code: MK127 Lopend

Order code: MK129 Kruipend

Order code: MK165 Kruipend + case

 
Verkeerslicht / Miniatuurversie van verkeerslicht. Langs 4 
kanten zichtbaar. Ideaal voor modelbouw / maquettes. 9V 
batterij. 

Order code: MK131

 
 
Quiztafel / Voor max 4 spelers. LED geeft aan welke speler 
het eerst heeft afgedrukt. Quizmaster reset knop. Verbind 
2 toestellen met elkaar en speel met 8 spelers. 9V batterij 
niet meegeleverd. 

Order code: MK133

Elektronische beslissingsnemer / Stel je vraag en druk op 
de knop. De rode en groene leds zullen afwisselend knip-
peren en langzaam stilvallen tot één antwoord overblijft: 
ja of nee. 9V batterij niet meegeleverd. 

Order code: MK135

SMD Happy Face / Miniatuur gadget met 2 knipperende 
LEDs / ideale inleiding in SMD technologie. Werkt op li-
thium knoopcel CR2032 (niet meegeleverd). 

Order code: MK141

Liefdesmeter / Iedere partner neemt een uiteinde van de 
meter vast. Geef elkaar de hand en zie de liefdesmeter stij-
gen. ‘Liefde’ schaal met 10 LEDs en zoemer. 

Order code: MK149 

 
Schuddobbelsteen / Geen drukknopactivatie nodig, enkel 
schudden. 

Order code: MK150

 
 
Rollend LED wiel / wiel met 10 LEDs - met ronddraaiende 
beweging dmv drukknopbediening. Draaibeweging ver-
mindert geleidelijk. 

Order code: MK152

Geanimeerde LED smiley / Een gelaatsuitdrukking voor 
elke gemoedstoestand. Keuze tussen vaste en bewegende 
uitdrukkingen. Auto power off om batterij te sparen. 

Order code: MK175

 
Insect op zonne-energie / Realistisch gesjirp zoals dat 
van een krekel. De groene LED pulseert langzaam om een 
gloeiworm na te bootsen. 

Order code: MK185

TV Tennisgame / Iedere speler heeft zijn eigen racket met 
draaipotentiometer voor supersnelle bewegingen. 5 levels 
in singleplayer modus, 5 in 2-speler modus. 

Order code: MK191

AlARM EN cONTROlE TOEPASSINGEN

Wateralarm / Alarm gaat af wanneer water gedetecteerd 
wordt. Inclusief alarmbuzzer. De sensor kan los gemon-
teerd worden door printplaat door te knippen. 

Order code: MK108

Infrarood lichtsluis / Wanneer de IR straal onderbroken 
wordt, klinkt een alarm door de 85dB zoemer en gaat een 
indicator LED branden. Ontvanger: 9V batterij (niet mee-
geleverd). Zender: 9V/20mA. Binnenshuis gebruik. 

Order code: MK120

Autoalarm simulator / Led genereert realistisch knipper-
patroon dat een geactiveerd alarmsysteem simuleert. Re-
gelbare gevoeligheid. Incl. waarschuwingssticker. 

Order code: MK126

 
 
Kookwekker / Alarm met licht en geluidssignaal, voorzien 
van een discreet vooralarm. Timer: 1min - 1u. 3 x AAA bat-
terij (excl.).

Order code: MK128
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Nep alarmsensor / Nepalarm voor de woning. Realistisch 
knippereffect zoals bij een echt alarm. Gering verbruik. Be-
huizing met bevestigingsstrip meegeleverd. 

Order code: MK168

Ding Dong / Reproduceert op elektronische wijze het 
ding dong geluid. Met ingang voor een externe drukknop.  
Werkt op 9V batterij (excl.). 

Order code: MK177

Led op netvoeding / Blauwe led te gebruiken als controle-
lampje. Geschikt voor nooduitgangen, trappen, ...

Order code: MK181

Multispanning indicatieled / Blauwe led met breed span-
ningsbereik als controlelampje. 12 - 240VAC (afhankelijk 
van de weerstanden). 

Order code: MK196

 
Bewaker voor 12V autobatterij / Accutester voor autobat-
terij. 

Order code: MK189

Order code: VM189 geassembleerd

Tester voor IR afstandsbedieningen / Richt je afstandsbe-
diening naar de kit, druk een toets in en check ahv 4 rode 
leds of afstandsbediening werkt. 9V batterij (excl.). 

Order code: MK137
 
 
 
GElUIDSTOEPASSINGEN

Signaalgenerator / Deze generator levert een signaal van 
ca. 1kHz met regelbare spanning van 0 tot 100mV rms en 
maakt sinus-, driehoek-, zaagtand- en integratorgolven. 
Handig compact en draagbaar. Onmisbaar bij herstellin-
gen aan versterkers, 9V batterij (niet meegeleverd)

Order code: MK105

Metronoom / Eenvoudige elektronische metronoom waar-
bij de maat wordt aangegeven door een ingebouwde 
luidspreker en led. Toon, volume en aantal maatslagen per 
minuut zijn instelbaar. 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK106

Geluidengenerator / 4 verschillende geluiden: politie, 
brandweer, ambulance of machinegeweer. Regelbare 
toonhoogte. 9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK113

Tester voor luidsprekerkabel / Controleert onderbreking, 
kortsluiting en connectiewijze van kabels. Automatische 
uitschakeling spaart de batterij. 9V batterij (niet meege-
leverd)

Order code: MK132

Geluidengenerator / Stoomtrein met stoomfluit. Snelheid 
van de trein en volume zijn instelbaar. 9V batterij (niet 
meegeleverd)

Order code: MK134

 
Super stereo oor / Stereo audio versterker. Versterkt omge-
vingsgeluiden tot 50 keer. 

Order code: MK136

Karaoke / Een stemonderdrukker verwijdert de stemmen 
op de meeste liedjes. Aansluitingen via RCA. Plug & Play. 
9V batterij (niet meegeleverd). 

Order code: MK140

Stemvervormer / Laat je stem vervormen tot robotstem, 
van laag naar hoog, met een vibrato, .... Bevat ingebouwde 
microfoon en versterker met volumeregeling. U hoeft en-
kel een luidspreker aan te sluiten. 9V batterij (niet meege-
leverd.)

Order code: MK171

Digitale echokamer / 4 instellingen: Ingangssignaal micro-
foon, uitgangsvolume, echovertraging en terugkoppeling. 
40Kb SRAM voor lage vervorming en goede geluidskwali-
teit. 9V batterij of adapter GS0911 (niet meegeleverd).

Order code: MK182

 
2 x 5W versterker voor MP3 speler / Compacte schakling 
met goede geluidsweergave en volumeregeling. Voeding: 
6-14VDC (GS1209) niet meegeleverd. 

Order code: MK190 

 
FM Radio / Hoogwaardige FM ontvanger met uitstekende 
gevoeligheid. Automatische zoekfunctie. 4 vooraf inge-
stelde stations. 88-107.9MHz. Voeding: 9V DC. 

Order code: MK194

Opname-weergave module / Opnametijd tussen 30 en 
90s. Ingebouwde microfoon. Geleverd met 57mm luid-
spreker. Externe ingangen voor opname, afspelen, wissen, 
volgend nummer en volume. Voeding: 9-12VDC. 

Order code: MK195
 
 
KlOKKEN, lIcHTKRANTEN EN DISPlAYS

Rollend uurwerk / Rollende display met 35 LEDs geeft 
datum en uur weer. Voeding: 9-12VDC. Klok kan 
manueel ingesteld worden. 

Order code: MK123

Mini lichtkrant / 35 felrode leds geven je boodschap van 
max. 16 karakters weer. Start/Stop functie. Regelbare snel-
heid. Voeding: 9-12V DC of 9V back up batterij (niet mee-
geleverd). 

Order code: MK124

 
 
Digitale LED klok / 7-segment displays in antraciet behui-
zing. Keuze tussen 12- en 24-uurmodus. Optionele adap-
ter (GS0911). Met backup functie. 

Order code: MK151

 
 
Klok met 1 jumbodigit / Tijd wordt cijfer per cijfer weerge-
geven. Designbehuizing meegeleverd. Digit - 57mm. 

Order code: MK153

 
Mini-LCD voor scrollende berichten / Minimededelingen 
bord met 1 lijn voor max. 16 karakters. Max. 46 karakters in 
geheugen. 2 x AAA (niet meegeleverd). 

Order code: MK157
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AUDIO EN HIFI

Universele mono voorversterker / Ontworpen als audio  
tussenschakel voor allerlei  toepassingen, waar het  audi-
osignaal niet sterk genoeg is. Bijvoorbeeld microfoonver-
sterker of niveau aanpassing. 

Order code: K1803 

 
Universele stereo voorversterker / Universele stereo voor-
versterker met lage ruis. Frequentiebereik: 40Hz - 30kHz  
(-3dB). Max. ingangsspanning: 50mVrms. Voeding: 10-
30VDC / 5mA

Order code: K2572 

 
RIAA Stereo voorversterker / Voor MD Pick-up.  
Voedingsspanning: 10 -30VDC / 5mA gestabiliseerd.  
Versterking (1kHz): 35dB

Order code: K2573 

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

Order code: K2604

 
AM-FM Antenneversterker / Deze antenneversterker 
geeft een 22dB versterking. Gelijkspanningsvoeding   
rechtstreeks of via de coax-kabel (50-75ohm impedantie). 
Metalen behuizing inbegrepen.        

Order code: K2622 

 
 
7W Versterker / Deze kleine versterker kan maximaal 
4Wrms kan leveren in 4ohm. Voedingsspanning: 8 tot18V 
DC. Muziekvermogen: 7W / 4ohm / RMS uitgang: 3.5W / 
4ohm of 2W / 8ohm

Order code: K4001 

 
2 x 30W versterker / Deze kleine versterker kan maximaal 
2 x 15Wrms leveren in 4ohm of 2 x 10Wrms in 8ohm. 
Voeding: 2 x 12V AC (2A). Bijkomende gelijkrichter en  
afvlakking zijn overbodig. Muziek uitgangsvermogen: 2 x 
30W /  4ohm - RMS uitgang: 2 x 15Wrms / 4ohm of 2 x 
10Wrms / 8ohm. 

Order code: K4003

 
Gitaarvoorversterker met koptelefoonuitgang / Om een 
elektrische gitaar aan te sluiten op een gewone versterker 
of audio-installatie, met een hoofdtelefoonuitgang om in 
alle stilte te kunnen oefenen.

Order code: 4102

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

Order code: K4301 

 
Mono VU-meter met 10 LEDs / VU-meter met 10-LED-
schaal en regelbare ingang. Dot of bar display. 1  frontpa-
neel voor horizontale of verticale montage. Aanbevolen 
adapter: GS1205N   

Order code: K4304 

 
Stereo VU-meter met 2 x 10 leds / Met  regelbare ingang. 
1 frontpaneel voor verticale of horizontale montage. Aan-
bevolen adapter: GS1205N                  

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. Aan-
bevolen voedingen: GS1205N.

Order code: K4306 

 
 
LED audio vermogenmeter / 10 x LED schaal, tot  2000Wrms 
vermogenmetingen.  Heeft geen bijkomende  voedingss-
panning nodig,  vermits deze meter direct  aangestuurd 
wordt door de luidspreker uitgang. Ideaal voor auto audio-
systemen en PA systemen. 

Order code: K4307 

 
Geluidengenerator / Het ideale toestel voor dJs, jingles 
voor vrije radio’s of gewoon als aandachtstrekker. 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 luidsprekerbeveiliging 
in stereo-uitvoering beschermt luidsprekers tegen  in-
schakelklikken en tegen  gelijkspanning op de uitgang  
van de aangesloten versterker.        

Order code: K4700 

 
Telefoonversterker / Deze kan gebruikt worden als zelf-
standige versterker met luidspreker om bvb. een tel-
efoongesprek te beluisteren, of men kan de uitgang 
verbinden met een versterker of een mengpaneel (bvb. 
vrije radio’s).

Order code: K4900

 
Discrete vermogenversterker 200W / Discrete vermogen-
versterker 200W - Volledig discreet ontwerp met Epitaxial 
Darlington  transistors. DC voedingsschakeling met LED  
aanduiding. / Muziekvermogen 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 / Wanneer u een 
van de Velleman kit versterkers (klein of groot) gebruikt, 
dan koppelt u deze best aan een volume- en een toon-
regeling. Deze kit wordt geleverd met alle ingang- en 
uitgangsaansluitingen en potmeters. U kan ook het in-
gangssignaal versterken of verzwakken.

Order code: K8084

 
Uitgebreide opname- en weergavemodule / Geschikt voor 
de registratie en weergave van gesproken boodschap-
pen, tot 8 minuten lang. De opnamesnelheid is traploos 
instelbaar. Hiermee kan je perfect de opname duur en ge-
luidskwaliteit afstellen, terwijl het ook mogelijk is grappige 
effecten te produceren.

Order code: K8094 
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MP3-speler bouwkit / Bouw uw eigen mp3-speler of juke-
box en speel audioberichten, geluidseffecten, aankondig-
ingen... af. Compatibel met SD- en SDHC-kaarten. Getest 
met kaarten tot 32GB          

Order code: K8095 

 
Audioanalyser / Metingen: piekvermogen, RMS-vermogen, 
Gemiddelde dB,  Piek-dB, Lineair audiospectrum, 1/3 oc-
taaf audiospectrum / Automatische of handmatige  be-
reikinstelling / Instelbare luidspreker-impedantie.                  

Order code: K8098 

Tremolo Effectpedaal / Instelbaar en analoog  
gitaareffect. Regelingen: niveau, diepte, snelheid, harde/
vloeiende overgang en true bypass voetschakelaar. Werk-
spanning: 9V DC 

Order code: K8110

Overdrive-Distortion Effectpedaal / Regelingen:  
niveau, diepte, snelheid, harde/vloeiende overgang en 
true bypass voetschakelaar. Werkspanning: 9V DC

Order code: K8111

Fuzz Effectpedaal / Regelingen: fuzz (distortion) en true 
bypass voetschakelaar. Werkspanning: 9V DC

Order code: K8113 

 
 
lIcHTEFFEcTEN EN -STURINGEN

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

Order code: K2601 

4 kanaals multifunctioneel looplicht / Deze schakeling is 
meer dan een gewoon looplicht:  er wordt in beide richtin-
gen gelopen en ook geknipperd met twee lampgroepen 
(flipflop) en met alle lampen tegelijk. De vier lichteffecten 
volgen elkaar automatisch op.

Order code: K5200

LED lichtreclame met rode LEDs / Maak uw eigen licht- 
reclame met 12 tekens. 150 heldere LEDs bijgeleverd. 
Automatische lichteffecten, Regelbare effect snelheid. 
Verschillende lichtreclames kunnen gesynchroniseerd 
worden om lange boodschappen te maken. 

Order code: K5600

 
3-kanaals lichtorgel / Laag, midden en hoog  kanalen. 
Gevoeligheidsregeling per uitgang. LED indicatie per uit-
gang. Half transparante  behuizing. Microfoon incl.

Order code: K8017 

 
 
3D LEDkubus - 5 x 5 x 5 LEDs / 3D animaties programmeer-
baar via USB (ontwerpen van animatie/scènes). Geen pro-
grammeerkennis vereist, wel soldeerkennis. 

Order code: K8018B BLAUW

Order code: K8018W WIT

 
Velleman 4-kanaals looplicht / Voor het bekomen van een  
lichteffect zoals in discotheken is de looplicht module een 
perfecte uitbreiding voor uw systeem.  De snelheid van het 
looplicht kan manueel geregeld worden. 

Order code: K8032 

1-kanaals DMX gestuurde powerdimmer / Bestuur een 
(groep) lamp(en) door middel van een DMX-signaal dank-
zij deze kit. Gebruik de “USB-bestuurde DMX interface” 
K8062 (kit), VM116 (voorgebouwde versie) of om het even 
welk bedieningspaneel met een contoller die aan het 
DMX-51-protocol voldoet.

Order code: K8039

10-kanaals lichteffectengenerator / Deze kit heeft 10 x 
12V/400mA uitgangen voor het aansturen  van koude-ka-
thode 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 

RGB controller / Geschikt voor zowel gloeilampen als led-
strips. Intensiteit per kanaal instelbaar. Effecten met plotse 
overgang en met geleidelijke overgang. Snelheid van de 
effecten regelbaar. 

Order code: K8088
 
 
REGElAARS EN TIJDScHAKElAARS

Universele start-stop timer / Miniatuur timer voor alle  
toepassingen waar vertraging  tot max. 60 min. nodig is.  
Wijzigen van het regelbereik  is mogelijk.  

Order code: K2579 

Toerentalregelaar / Enkel ontworpen voor de besturing 
van wisselstroommotoren met koolborstels (boorma-
chine,  stofzuiger, zaagmachine,..).             

Order code: K2636 

Multifunctionele relaismodule / 14 verschillende modi: 
timers, schakelen, knipperen, interval, willekeurig schakel-
en, ... Twee voorgeprogrammeerde vertragingen.Voor ver-
tragingen van 2s tot 12 dagen Geschikt voor besturing van 
gloeilampen, halogeenlampen, fluorescentie-verlichting, 
ventilatoren, elektrokleppen, zoemers, ...

Order code: K8015

3,5A dimmer met potentiometer / Compacte schakeling, 
geschikt om bestaande schakelaar te vervangen om lamp 
of lampengroep te dimmen. Ook geschikt voor toerental 
van een boormachine, stofzuiger of een andere kool- 
borstelmotor te regelen. 

Order code: K8026

Multifunctionele dimmer / 13 verschillende functies, 
zoals: impulsschakelaar, gewone dimmer, trappenhuis-
automaat, langzaam aan en uit, intervaltimer, snelheids-
regeling voor ventilatoren, enz.... Geschikt voor zowel  
resistieve als inductieve belastingen. 

Order code: K8028 

Hoogvermogen dimmer 1kWh@230V / Hoogstaande 
hoogvermogendimmer met microcontroller, geschikt 
voor gloeilampen, halogeenverlichting op netspanning 
of laagspanning in samenwerking met een conventionele 
(draadgewikkelde) transformator. 

Order code: K8038

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  van de verlichting.              

Order code: K8041       
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Tweekanaals RF codeslot ontvanger / 2 relais uitgan-
gen met omschakelcontract. 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 

 
Optische proximity schakelaar / Stuur de uitgangsrelais aan 
door uw hand of een voorwerp voor de sensor te bewegen. 
Werkt zonder aanraking. Regelbare gevoeligheid.

Order code: K8092
 
 
INTERFAcESYSTEMEN & PROGRAMMERS

 
Relaiskaart  / 4 relaisuitgangen van 3A                  

Order code: K2633 

 
Triackaart / 4 triac uitgangen: 1.5A (ongekoeld, 4A ge-
koeld)                      

Order code: K2634 

 
Gelijkspanning naar pulsbreedte omvormer / Voor de 
nauwkeurige regeling van een gelijkstroommotor, de li-
chtsterkte van een lamp of gelijkaardige toepassingen. 
Voedingsspanning: 8-35VDC max. 8.5A. 

Order code: K8004

 
Programmeerbaar message board / Met LCD, seriële in-
terface & 8 ingangen - Ingangen: 8 (24V  max.) / Scherm: 
supertwist LCD  met achtergrondverlichting  voor 16 karak-
ters en 1 regel 

Order code: K8045  

 
PIC® programmer en experimenteerbord / Geschikt om 
FLASH PIC(tm) microcontrollers van Microchip® te  pro-
grammeren.  Ondersteunt 4 verschillende 300 mil. IC  
voeten voor: 8p,14p,18p en 28p PIC’s            

Order code: K8048

USB experimenteer interfacekaart / 5 digitale ingangskana-
len en 8 digitale  uitgangskanalen. Twee analoge  ingangen 
en twee analoge  uitgangen met 8-bit resolutie. U kunt het 
aantal  ingangen/uitgangen verder uitbreiden door max. 
4 kaarten aan te sluiten op de USB connectors van uw pc. 

Order code: K8055N

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

Order code: K8061 

DC gestuurde dimmer / Eenvoudige lichtsterkteregeling 
door middel van DC spanning. Optisch geïsoleerde rege-
lingang. Geschikt voor het aansturen van gloeilampen, 
halogeenverlichting op netspanning of laagspannings-
halogeenverlichting in combinatie met een conventionele 
transformator. 

Order code: K8064

Dimmer voor elektronische transfo’s / PLUG-IN’ module 
voor gebruik met domotica lichtsysteem K8006. Geschikt 
voor gloeilampen, halogeenverlichting op netspanning 
en op lage spanning halogeenverlichting in combinatie 
met een elektronische transformator.

Order code: K8068

DMX gestuurde relais /Deze kit laat u toe een relais te 
bedienen door middel van het alom bekende DMX512-
protocol. Samen met de K8062/VM116 bouwt u zonder 
moeite een computergestuurd automatiseringsysteem.

Order code: K8072

Power saver - timer / Schakelt uw toestellen uit na een 
voorgeprogrammeerde  tijd. Toepassingen: automatische 
uitschakeling van verwarming, koelsystemen, verlichting, 
spelconsoles, ventilatoren, pompen, sproeiers, enz.  

Order code: K8075
  
 
AFSTANDSBEDIENINGEN EN DOMOTIcA

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  

 
Universele relaiskaart met 16 relais / Transfo en 16 relais 
meegeleverd. De 12VDC uitgang kan gebruikt worden als 
voeding voor andere kits : K6714, K8023,... Elke uitgang 
van de print kan voorzien worden van een ruis-onderdruk-
kende schakeling.

Order code: K6714-16

 
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 Velle-
man IR ontvangers. 4 adressen laten u toe om meerdere 
ontvangers te gebruiken in zelfde ruimte. 

Order code: K8049 

 
15-kanaals IR-ontvanger / 15 open-collector contacten: 
max. 50V/50mA. LED aanduiding voor elke uitgang. Mo-
gelijkheid tot meerdere IR-sensoren (type IR38DM). Bereik 
zender/ ontvanger: tot 20m        

Order code: K8050

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

Order code: K8056 
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8-kanaals USB relaiskaart / Bedien 8 relaiskanalen vanaf 
uw computer. Sluit tot 16A aan elke high-power  relais.  
(resistieve last). On-board manuele bediening. 

Order code: K8090

 
1 kanaals stappenmotor kaart met USB interface / Voor 
het aansturen van 1 stappenmotor. Geschikt voor bipo-
laire motoren. DLL-bestand meegeleverd om uw eigen 
software te schrijven. 

Order code: K8096

4 kanaals stappenmotorkaart met USB interface / Voor 
het aansturen van 4 stappenmotoren. Geschikt voor elke 
toepassing waar positionering vereist is (bijv. een plotter, 
printer, klep, automatisering, enz.). Geschikt voor bipolaire 
motoren. DLL-bestand meegeleverd om uw eigen soft-
ware te schrijven. 

Order code: K8097

USB berichtenscherm / Voeg een extra scherm toe aan 
uw computer met de gewenste informatie! Zelfs al is uw 
hoofdscherm uitgeschakeld ontvangt u nog steeds be-
richten. 128 x 64 pixels. Voeding via USB

Order code: K8101
 
 
HUISHOUDElIJKE TOEPASSINGEN

Vloeistofniveaudetector / LED-indicatie van het  vloeistof-
peil: LAAG, MIDDEN, HOOG. Controller: het relais schakelt 
automatisch een pomp en/of klep. Mogelijkheid om  
alarm aan te sturen. 

Order code: K2639 

Dubbele elektronische dobbelsteen / Over het resultaat 
op de displays van deze automatische dobbelsteen kan 
geen enkele twijfel bestaan en valsspelen is totaal uitges-
loten. Twee volledig onafhankelijke dobbelstenen. Naar 
keuze spelen met één of twee dobbelstenen. 

Order code: K3400

Multitonengong / Voor het opwekken van elektronische 
tonen. Wordt voornamelijk gebruikt als deurbel. Het vol-
ume en de toonhoogte kan men naar believen instellen 
en als voeding kan men de bestaande beltransformator 
gebruiken.

Order code: K6600

Proximity kaartlezer met USB interface / Tot 250 badges 
programmeerbaar. Met USB-interface voor het configura-
tiebeheer. Relaisuitgang met wissel- of pulscontact (NO/
NC). 

Order code: K8019

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

Order code: K8035

 
 
2 modulaire digits met seriële 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 voor 
verschillende toepassingen bv. scorebord, timing, tellen, ...

Order code: K8063

Telefoonbel detector met relais uitgang / Eenvoudige aan-
sluiting: parallel met de telefoonlijn. Felle led licht op bij 
het rinkelen van de telefoon. Relais-uitgang: continu of 
aan/uit op het ritme van de bel (op 12V DC). 

Order code: K8086

 
Telefoonbel met zoemer en LED indicatie / Compatibel 
met een standaard telefoonstekker. Aansluiting: parallel 
met de telefoonlijn. Geen voeding nodig. Zoemer en felle 
knipperende LED bij het rinkelen van de telefoon. 

Order code: 8087

Klok - 7 segmenten / Grote digitale klok met 7 segmenten 
en behuizing. Voor weergave van het uur of de tempera-
tuur. Weergave OPEN of CLOSED mogelijk. 

Order code: K8089

Digitale LEDklok / Aantrekkelijk LED klokje met slow-ON 
dimmer functie. Vanaf 15min voor de ingestelde tijd zal de 
intensiteit van de aangesloten lamp steeds verhogen tot 
ze haar maximum bereikt. Met Snooze functie. 

Order code: K8091EU
 
 
 
SENSOREN & DETEcTOREN

Signaalgever - Signaalvolger / Ontworpen om een spe-
cifiek signaal te injecteren in defecte audioschakelingen 
(bv. versterkers, radio’s, toonregelingen) zodat de precieze 
plaats van het defect kan worden bepaald. De signaalge-
ver kan ook worden gebruikt als monitor of versterker.

Order code: K7000

Netspanningszoeker / Om te bepalen of een bepaalde 
draad spanningsloos is of niet. Voor het opzoeken van 
leidingen in de muur of om onderbrekingen in leidingen 
op te sporen. Weergave: knipperende LED, hoe groter de 
snelheid, hoe dichter bij de leiding. 

Order code: K7201

Metaaldetector / Met deze handige metaaldetector kan 
men nagaan of er zich metalen voorwerpen bevinden in 
wanden, vloeren of plafonds. Een LED geeft aan of men in 
de omgeving van metalen voorwerpen is.

Order code: K7202

Video patroon generator / Videogenerator in zakformaat 
met vaste sinusoïdale geluidsgolf. Controleer de beeld-
kwaliteit van uw monitor of TV. Geschikt voor beeld-aan-
passing of probleemoplossing. Geleverd met 12 verschil-
lende patronen. 

Order code: K8025

4 kanaals recorder - logger / Bewaart DC of traag lopende 
signalen over een lange periode. 4 DC ingangskanalen. 
DLL meegeleverd om uw eigen software te ontwikkelen. 

Order code: K8047

Audiogenerator in zakformaat / Audiogenerator in zakfor-
maat. Leuk gadget voor onderhoud, herstelling, educatie, 
... Opwekken van digitale golfvormen. 

Order code: K8065

 
Universele temperatuursensor / Meten van binnen- en 
buitentemperatuur, temperatuur in een ruimte van toe-
stellen doen stijgen of dalen, enz... 

Order code: K8067
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vOEDINGEN

1A voeding / Deze kleine voeding levert  een stabiele 
spanning,  regelbaar tussen 1.5 en 35V  bij 1A. Stroombe-
grenzer en  thermische  overbelastingsbeveiliging  bevin-
den zich op de chip. Geleverd zonder koelvin                      

Order code: K1823 

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

Order code: K2570 

 
 
0 tot 30V - 3A voeding / Uitgangsspanning: regelbaar 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 

Universele batterijlader / Low-cost - Laadstroom:  50mA, 
100mA, 200mA, 300mA,  400mA (selecteerbaar)  / Voed-
ingsspanning: van 6.5V  tot 21V (afhankelijk van de  
aangesloten batterij)                       

Order code: K7302  

Symmetrische voeding 1A / Positieve en negatieve  uit-
gang tussen 1.2 en 24VDC .  Geschikte transformator en 
koelprofiel exclusief. Ideaal voor op-amp toepassingen, 
versterkers, ...

Order code: K8042

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

Order code: K8071  

 
 
AUTO EN AlARM TOEPASSINGEN

 
Imitatie autoalarm / Nabootsing van een alarm met on/off 
schakelaar 

Order code: K/NEP

 
Elektronisch ontstekingssysteem voor auto’s / Betere start 
en gelijkmatigere loop, vooral bij zeer hoog en laag toe-
rental. 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 ruitenwissers van 
uw wagen. De kit is ook geschikt voor automatische dia 
projectie. 

Order code: K2599

 
Digitale toerenteller / Voor elke wagen of motorfiets op 
benzine. De kit is ook geschikt als universele toerenteller. 

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

Ultrasone radar / Detecteert obstakels met behulp van 
ultrasone geluidsgolven. Een geluidsignaal geeft aan wan-
neer de vooraf ingestelde minimumafstand wordt over-
schreden. 

Order code: K3502

Autoalarm / Instapvertraging: 2 tot 30 seconden met buz-
zer aanduiding. Uitstapvertraging: 2 tot 180 seconden met 
LED aanduiding. Alarmperiode: 60 seconden met automa-
tische reset. 

Order code: K3504

 
Koplampverklikker / Continu repeterend alarmsignaal 
voor lichten AAN (uitschakelbaar). Beperkt repeterend 
alarmsignaal voor lichten UIT. 

Order code: K3505

 
Codeslot / Dit codeslot kan worden gebruikt zowel om een 
alarm (bijv. autoalarm K3504) in en uit te schakelen als om 
een deurslot te openen. Een LED op het bedieningspaneel 
geeft de toestand van het “slot” weer. 

Order code: K6400

 
Code slot type kluis / Vernieuwend en indrukwekkend 
codeslot. Onmogelijk om de geprogrammeerde code te 
ontcijferen dankzij de digitale encoder. 

Order code: K8082

 
 
Huisalarm op afstand bedienbaar / Kan tot 4 afstandsbe-
dieningen opslaan (FIFO). Afstandsbediening niet mee-
geleverd. Blijft actief bij stroomuitval. Geleverd met mag-
neetcontact voor deur. 

Order code: K8093

Alle Velleman kits bevatten uitgebreide, geïllustreerde handleidingen in meerdere talen, componenten op tape in montagevolgorde, hoog-
waardige PCBs, etc. Voor sommige projecten is soldeerkennis vereist, andere zijn heel geschikt voor beginners. Vraag in de winkel naar de 
brochure “Velleman projects” voor meer informatie. 
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 J vEllEMAN MODUlES

In tegenstelling tot de Velleman Kits, worden de Velleman modules geassembleerd geleverd. Voor meer informatie over de modules verwijzen 
we graag naar de catalogus ‘Velleman Projects’ die u vindt op onze website of kan afhalen in één van de winkels. 

AUDIO EN HIFI

Discrete vermogenversterker / Discrete vermogenverst-
erker 200W - Volledig discreet ontwerp met Epitaxial Dar-
lington transistors. DC voedingsschakeling met LED  aan-
duiding. Muziekvermogen 200W bij belasting van 4 ohm. 
100Wrms vermogen bij belasting van 4 ohm. 70Wrms ver-
mogen bij belasting van 8 ohm.                           

Order code: VM100

2 x 30W versterker / Muziek uitgangsvermogen: 2 x 30W /  
4ohm - RMS uitgang: 2 x 15Wrms / 4ohm of 2 x 10Wrms / 
8ohm. ( Zelfbouwkit: K4003 )

Order code: VM113

 
7W Versterker / Muziekvermogen: 7W / 4ohm - RMS uit-
gang: 3.5W / 4ohm of 2W / 8ohm. (Zelfbouwkit: K4001)

Order code: VM114

 
Audiogenerator in zakformaat / Microprocessor-tech- 
nologie / Opwekken van digitale  golfvormen. (Zelfbouw-
kit: K8065)  

Order code: VM156

 
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

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

Order code: VM8095 

 
lIcHTEFFEcTEN EN STURINGEN 

DMX-controller via USB / Aansturing en voeding via  USB 
/ 512 DMX-kanalen met elk 256 niveaus / 3 pin XLR-DMX 
uitgangconnector. (Zelfbouwkit: K8062)       

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, ...  (Zelfbouwkit: K8044)

Order code: VM120

Magical! Dimmer / Circuit met microcontroller, geschikt 
voor gloeilampen en halogeenverlichting op net-span-
ning. 

Order code: VM135

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

Order code: VM150 

RGB LED effecten generator - RF afstandsbediening  / Ge-
schikt voor  gebruik met de flexibele ledstrips.  Intensiteit 
per kanaal instelbaar / Effecten met plotse overgang: loop-
effect, stroboscoop, kleurlus, enz. / Effecten met geleideli-
jke overgang: kleurovergang,  vlameffect, willekeurige 
kleur, trage uitschakeling, enz.                          

Order code: VM151

 
RGB LED dimmer en kleurenselector / Aan te sturen via de 
8 kanaals afstandsbediening VM118R. Ideaal voor gebruik 
met ledstrips. 7 kleurschakeringen / 10 dimstanden. 3x 
12V/3A-uitgangen. Voeding: max. 12V/9A. 

Order code: VM161

 
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 ver-
mogen  met 144W (12V) of 288W (24V)           

Order code: VM169 

Lichtorgel op laagspanning / Hi-power uitgang / Ingebou-
wde microfoon / Blauwe aanduidingsled     

Order code: VM186

LEDdimmer op laagspanning / Hi-power uitgang / Inge-
bouwde microfoon / Blauwe  aanduidingsled     

Order code: VM187

 
RGB LED controller IR versie / Geschikt voor 12 of 24 VDC-
ledstrips. Een kleur manueel instellen, alle kleuren autom-
atisch laten lopen in een lus, met 4 instelbare fadingsnel-
heden, lichtintensiteit regelen, ongeacht de ingestelde 
kleur of modus. Max 2.5A / kanaal. IR afstandsbediening. 

Order code: VM192IR

 
RGB LED controller RF versie / Geschikt voor 12 of 24 VDC-
ledstrips. Een kleur manueel instellen, alle kleuren autom-
atisch laten lopen in een lus, met 4 instelbare fadingsnel-
heden, lichtintensiteit regelen, ongeacht de ingestelde 
kleur of modus. Max 2.5A / kanaal. RF afstandsbediening. 

Order code: VM192RF

 
64 LED RGB Matrix / Oogverblindende, kleurrijke, 2D- 
of 3D, statische of bewegende beelden en zelfs video 
vanaf uw favoriete microcontroller-platform. Aantal: 1 
paneel. Elke led is individueel adresseerbaar. Stuur de  
panelen aan met het platform van uw keuze. (Arduino 
Platform™: Uno, Mega, Yún, Teensy, …)

Order code: VM207
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REGElAARS EN TIJDScHAKElAARS

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

Order code: VM136

 
Thermostaat / Eenvoudige thermostaat voor  algemene 
toepassingen. Uitgangsrelais met LED indicatie. NTC  tem-
peratuurssensor.                    

Order code: VM137

 
 
Start-stop timer (1sec. Tot 60h) / Brede tijdsinstelling - Led-
animatie tijdens afstelling - On-board  START-STOP- toet-
sen - Niet hertriggerbaar                          

Order code: VM141

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

Order code: VM188

AFSTANDSBEDIENINGEN EN DOMOTIcA

 
8-kanaals afstandsbediende relaiskaart / Deze relaiskaart 
biedt verschillende toepassingsmogelijkheden:  stand-
alone kaart, aansturing  door schakelaars of  open-collec-
tor 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  gezichtslijn)

Order code: VM118R 

2-kanaals rf afstandsbedieningsset / Ontvanger: 2 relais-
uitgangen met omschakelcontact - Wissel- of  pulscontact 
instelbaar per uitgang - Pulsfunctie met  uitschakeltimer / 
Zender: Genereert een unieke 32-bit  code. Geleverd met 
1 afstandsbediening. 

Order code: VM130

 
 
Tweekanaals rf afstandsbediening / Genereert een unieke 
32-bit code / Meer dan 1.000.000.000  unieke codes / Code 
kan makkelijk worden aangepast om veiligheids-redenen. 

Order code: VM130T

 
 
4-kanaals RF afstandsbedieningsset / Geschikt voor ge-
bruik als ontvanger op afstand of ontvanger voor elektro-
nische deursloten / 4 afzonderlijke relaiscontacten, elk 3A 
. Geleverd met 1 afstandsbediening. 

Order code: VM160

 
 
4-kanaals RF zender / Afstandsbediening en  
codezender - Compatibel met VM160 ontvanger              

Order code: VM160T

 
2-kanaals zender met ledverlichting / Een afstands-
bediening en een ledzaklamp in een enkel  toestel /  
Geschikt voor  VM130, VM151 en K8057               

Order code: VM166T

 
4 kanaals IR zender / Gebruik deze infraroodzender in 
combinatie met een IR-ontvanger om poorten poorten,  
radio’s, televisies, enz. te controleren. Geschikt voor 
VM8095, K8095, K8050, MK161, VM122, VM192IR. 

Order code: VM191
 
 
INTERFAcESYSTEMEN EN PROGRAMMERS

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

Order code: PICKIT3

 
USB experimenteer interface kaart / 5 digitale  ingang-
skanalen en 8 digitale uitgangskanalen. Bovendien  be-
schikt u over twee analoge  ingangen en twee analoge  
uitgangen met 8-bit resolutie.                      

Order code: VM110N

 
PIC® programmer en experimenteerbord /  
Geschikt 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 elektro- 
nische uitgangen of contacten te gebruiken als relais-
contact. Het resultaat is een praktische scheiding tussen 
belasting en voedingscircuit.       

Order code: VM129

 
PIC programmeerkaart / Dit bord maakt het moge-lijk  
een breed gamma Microchip®  PIC™ microcontrollers 
te  programmeren. - ’On-board’  configureerbare 40-pin 
ZIF  aansluiting. - Keuze v/d microcontroller d.m.v  draad-
verbinding.           

Order code: VM134

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

Order code: VM138

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

Order code: VM140

 
Mini PIC-PLC toepassingsmodule / 9 vrij  programmeer-
bare in-/uitgangen  (4 in-, 5 uitgangen)  / PIC16F630 micro-
controller van Microchip®

Order code: VM142
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Ultrasone radarmodule / Buzzeruitgang: snel / traag / con-
tinu / Afstandsaanduiding met 3 LEDs / Droogcontact NO/
NC relais / Bereik: 20 tot 250cm

Order code: VM125

 
Universele temperatuursensor / Bereik: -20°C (-4°F)... 
+70°C  (+158°F) / Uitgang: 0..20mA stroomlus. Voor het 
meten van temperaturen in allerlei toepassingen.    

Order code: VM132

 
 
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 / Ni-
et-vluchtig geheugen voor minimum- en  maximumtem-
peratuur / Heldere, rode leduitlezing / Voorgeijkte temper-
atuursensor. 

Order code: VM145 

Tellermodule / Handige module voor het  
bijhouden van een score of het tellen van onderdelen,  
personen…                   

Order code: VM147

 
Thermostaatmodule / Paneelthermostaat voor  algemeen 
gebruik / Geschikt voor verwarming en koeling              

Order code: VM148 

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

Order code: VM163 

Proximity kaartlezer / Tot 25 badges  programmeerbaar 
/ Geleverd met 2 kaarten. Toepassingen: openen van 
deuren, hekken, poorten, enz... In- en uitschakelen van 
beveiligingssystemen in woningen, kantoren, voertuigen, 
enz...

Order code: VM179
 
 
vOEDINGEN EN TOEPASSINGEN

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

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

Order code: VM189

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

Order code: VM167

Ethernet Relaiskaart / Met deze kaart kan men 8  
kanalen aansturen of de inputstatus checken, waar men 
zich ook bevindt. De kaart beschikt over extra features 
zoals het sturen van e-mails bij het inschakelen of bij ve-
randering van de ingang status, programmeerbare tim-
ers voor elke uitgang, benamen van de uitgangen, enz. 8 
relaiscontacten: 12A @ 30Vdc  of 16A @ 230Vac 

Order code: VM201

USB PIC© Programmer / De PICKit™2 programmer is zeer 
veelzijdig en voorzien van verschillende IC-voetjes voor al-
lerlei types Microchip® PIC®-microcontrollers. Er is ook een 
ICSP-aansluiting voorzien, om uw in-circuit te program-
meren.

Order code: VM203

Ethernet relaiskaart / 4 relaisuitgangen, 4 digitale in-
gangen en 1 analoge ingang. De kaart kan e-mails  
versturen bij verandering van de ingangsstatus en is voor-
zien van een ingebouwde webserver. Gratis apps zijn be-
schikbaar voor Android® en iOS®.

Order code: VM204

 
Oscilloscope & logic analyzer shield voor Raspberry Pi / 
Met dit shield voor Raspberry Pi krijgt u een digitale ge-
heugenoscilloscoop. Alle standaard eigenschappen van 
de oscilloscoop zijn aanwezig en de broncode wordt 
meegeleverd zodat u eigen applicaties kunt ontwikkelen. 
Als bonus hebt u ook een 10-kanaals logic analyzer, een 
handig instrument om digitale signalen te meten.

Order code: VM205

Universele timer module met USB interface / De timer 
ondersteunt vele bedrijfsmodi. De ingebouwde modi of 
vertragingen kunnen met de meegeleverde pc-software 
aangepast worden. Voeding: 12 VDC (100 mA max.). 
Relaisuitgang: 8 A / 250 VAC max. Min. instelbare tijd: 100 
ms. Max. instelbare tijd: 1000 u (meer dan 41 dagen)

Order code: VM206

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

Order code: VM8090 

 
 
HUISHOUDElIJKE TOEPASSINGEN

4-kanaals recorder - logger / Bewaart DC of traag lopende 
signalen over een lange  periode / Metingen worden  au-
tomatisch 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  animaties op 
een badge / Teken uw animaties met de  meegeleverde 
software en stuur ze dan naar de badge (via  RS232) / 8 
animaties van 25  frames, eenvoudige  selectie                  

Order code: VM112 
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 J EDUcATIEvE vEllEMAN KITS & ROBOTKITS

Met deze basis experimenteer kits kan je op een veilige, toffe, en educatieve manier vertrouwd raken met elektronische schakelingen die 
vandaag nog steeds de grondslag vormen van onze hypermoderne elektronica. 

EDUcATIEvE KITS

Educatieve experimenteerdoos - 10 projecten /  Geen 
solderingen verreist / Inhoud: knipperende LED’s, Inbraak-
beveiliging, Lichtdetector, Polariteitstester, Start-Stop 
schakeling, Tijdschakelaar,looplicht, wateralarm. De scha-
kelingen worden gemaakt op een breadboard. 

Order code: EDU01

 
Experimenteerkit op zonne-energie / Geen soldering 
vereist / 10 projecten rond zonne-energie: hoe werkt een 
zonnepaneel, hoe zet je licht om in energie,... Bouw ver-
schillende toepassingen en leer spelenderwijs.  

Order code: EDU02

 
Educatieve soldeer startersset / Een complete 
beginnersset met gereedschap en componen-
ten voor het maken van 2 bouwpakketjes: een 
LED lichtorgel en knipperende LEDs. Ideaal om 
te leren solderen. 

Order code: EDU03

 
 
USB leermodule / Met deze kit leer je de basisstappen van 
USB communicatie op je PC. Voorbeelden en handleiding 
in Visual Basic, C++ en C# edities. 

Order code: EDU05

 
Oscilloscoop Leermodule  / Het bordje genereert een 
aantal vaak voorkomende, ongevaarlijke signalen welke 
we vervolgens meten met onze scoop.  Raak vertrouwd 
met AC, DC en frequentiemetingen, sinus- en blokgolven, 
Ripple meting, volle- en halve golf gelijkrichters, oscil-
lators, .... De ideale scope om de metingen uit te voeren: 
HPS140MK2. 

Order code: EDU06

 
Educatieve LCD oscilloscoopkit / Bouw uw eigen oscil-
loscoop en leer signalen te visualiseren. Opgelet: niet ge-
schikt om metingen uit te voeren op spanningen hoger 
dan 30Vpp. 

Order code: EDU08

 
Educatieve oscilloscoopkit voor PC / Zelfbouwpakket - 
Deze kleine kit is gemakkelijk te installeren en beschikt 
over dezelfde functies als een volwaardige oscilloscoop. 
Gebruik uw PC om de metingen te visualiseren. 

Order code: EDU09

 
 
USB PIC programmer en leermodule  / De leermodule 
helpt u vooruit in de magische wereld van PIC program-
ming. Geleverd met PIC16F882 - Compatibel met PICKit2-
programmer - Voor beginners en gevorderden

Order code: EDU10

AM-FM Radio / Leuke en leerrijke projecten, veilig en zon-
der solderen. Bouw je eigen AM/FM-radio. Geleverd met 
oortjes. 

Order code: EL21

 
Kit met elektronica projecten 30-in-1 / Leuke en leer-
rijke projecten, veilig en zonder solderen. 30 opwin-
dende elektronicaprojecten. Bouw uw eigen radio,  
inbraakalarm, waterdetector, eenvoudige computer-
schakelingen en nog veel meer. 

Order code: EL301

Kit met elektronica projecten 130-in-1 /  
Uitstekende inleiding tot de elektronica. verbindingen 
met spiraalveren. Bouw een radio, een AM zendstation, 
een elektronisch orgel, een keukentimer, logische schake-
lingen en nog veel meer. Geleverd met ingebouwde luid-
spreker, LED display met 7 segmenten, twee volledig geïn-
tegreerde schakelingen en draairegelingen. 

Order code: EL1301

Kit met elektronica projecten 300-in-1 / De beginselen 
worden eenvoudig en stap voor stap uitgelegd / zonder 
werktuigen, zonder solderen. Al wat u nodig heeft om 
300 leuke elektronicaprojecten te verwezenlijken: een 
transistorradio, een IC orgel, een inbraakalarm, een  
batterijtester, een elektronisch spelletje, een versterker, 
een digitale dimmer, een audiosignaaltracer, een elektron-
ische kaars, een geluidsniveaumeter, een metaaldetector, 
een regendetector, een spanningsvalalarm, een functie-
generator en nog veel meer. 

Order code: EL3001
 
ROBOT KITS

 
Automech / Een reeks mechanische en gemotoriseerde 
kits voor de toekomstige ingenieur. Leer hoe een tand-
wielaandrijving of een pulley met riemaandrijving werken. 
Makkelijk te bouwen zonder lijm of solderen. 

Order code: KNS5

 
Versnellingsbak 2-in-1 / Gebruik de tandwieltjes om  uw 
bestaande sets een andere snelheid te geven. Inhoud: mo-
tor, 2 sets met tandwieltjes, metalen stangen, versnellings-
bak en andere accessoires. Voeding: 2 x 1.5 V AA-batterij 
(niet meegeleverd).       

Order code: KNS7

 
Robotwagen / Sensorgestuurde robotwagen / Verandert 
van richting wanneer de sensor geluid detecteert of wan-
neer het robotje een hindernis raakt. 

Order code: KSR1

 
Robotkikker / Beweegt wanneer geluid wordt gedetect-
eerd. De kikker voert dan volgende bewegingen uit:  start 
(voorwaartse beweging)  -> stop -> links draaien -> stop -> 
rechts draaien -> stop. Twee tandwielmotoren                     

Order code: KSR2

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

Order code: KSR4
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Scarab’ Robot Kit / Wanneer de antennes (aanraaksensor) 
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 omzeilen.             

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 altijd 
rechtdoor maar draait automatisch naar links zodra een 
hindernis wordt  gedetecteerd           

Order code: KSR6

Robotarm / Met vijf motors en vijf gewrichten. 
De arm wordt  bediend vanaf een besturings-
eenheid en is  uitgerust met een roterende basis, 
beweegbare elleboog en  pols, en een functio-
nele hand.

Order code: KSR10

 
USB-interface voor robotarm KSR10 / Optionele USB-inter-
face voor de aansluiting van de robotarm KSR10 aan een 
Microsoft pc via een USB-poort.

Order code: KSR10/USBN

 
3-in-1 alle-terrein robot / De drie-in-één  
alle-terrein  robot is een multifuncionele mobie-
le robot met rupsbanden. Gebruik verschillende 
rupsbandmodules om uw robot om te bouwen 
in 3 verbazingwekkende modellen:  vorkhefro-
bot, roverrobot en grijperrobot.       

Order code: KSR11

Hydraulische robotarm / Bouw deze kits en raak 
op een prettige manier vertrouwd met de we-
reld van de elektronica, mechanica en hydrau-
lica! Geen batterij of motor nodig: de robotarm 
wordt volledig aangedreven door water (hy-
draulisch). 

Order code: KSR12

Educatieve robotkit op zonne-energie /  
Projecten rond elektronica en mechanica in 2 
niveau’s - 14 verschillende robots te bouwen - 
Bevat motor, zonnepaneel, plastic onderdelen 
en gedetailleerde montage-instructies

Order code: KSR13

Voetbalrobot / Deze voetbalrobot is een zesbenige robot 
en wordt als bouwpakket geleverd. Na het bouwen kan u 
een partijtje voetbal spelen. Aan de voorkant is de robot 
uitgerust met een mechanisme, dat de bal kan sturen tij-
dens het voetballen. De controller heeft twee schakelaars 
om de motoren aan te sturen. Deze zorgen ervoor dat de 
robot in alle gewenste richtingen kan bewegen.

Order code: ARX001

Kit dansrobot / De montage van de losse componenten, 
het bouwen van de robot en het begrijpen van de hand-
leiding stimuleert de ontwikkeling van de fijne motoriek 
en de oog-handcoördinatie en het lezen van technische 
tekeningen. Eenvoudige montage. Geschikt project voor 
beginners, robotprogramma’s, workshops, enz.

Order code: ARX002

Sky Walker / Kleine, grappige robot met twee sensoren die 
reageren op licht en geluid. Zo kan de robot automatisch 
lopen en bewegen.

Order code: ARX003
 

AllBOT

Expandable robot system Arduino® compatible robot shields. Bouw 
en personaliseer de robot, leer programmeren, gebruik de app en... 
Veel robotplezier!

 
Allbot® met 2 poten / Inbegrepen in deze kit: 
alle plastic onderdelen, 4 x 9G servomotor, 1 
verbindingsshield voor de motor (VRSSM), 1 bat-
terijshield (VRBS1), Geleverd met verschillende 
voetjes. App voor smartphone of tablet. (optio-
neel VR001)

Order code: VR204

Allbot® met 4 poten / Ingebrepen in deze kit: 
alle plastic onderdelen, 8 x 9G servomotor, 1 
verbindingsshield voor de motor (VRSSM), 1 bat-
terijshield (VRBS1), Geleverd met verschillende 
voetjes, VR001 IR zender met app voor smart-
phone of tablet. 

Order code: VR408

 
 
Allbot® optie: poot met 2 servo’s / Bevat alle onderdelen 
die nodig zijn om een extra poot met 2 vrijheidsgraden te 
creëren, 2 x 9G servo, geleverd met verschillende voetjes 
voor uw ALLBOT®, geleverd met alle nodige schroeven. 

Order code: VR012

 
 
Allbot® optie: 3 servo’s leg / Bevat alle onderdelen die no-
dig zijn om een extra poot met 3 vrijheidsgraden te creë-
ren, 3 x 9G servo, geleverd met verschillende voetjes voor 
uw ALLBOT®, geleverd met alle nodige schroeven. 

Order code: VR013

 
 
Allbot® optie: IR zender voor smartphone / Bedien uw 
ALLBOT® met een smartphone. Sluit de robot aan op de 
3.5mm autio ingang, stel het volume in en start de app. 

Order code: VR001

 
Allbot® optie: 9G servo x 2 / Breid de bewegingsmogelijk-
heden van uw ALLBOT uit. 2 x 9G-servo. 2 x set schroeven

Order code: VR006
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TOEBEHOREN KITS

DC motor 3VDC / 350mA - 14200rpm - 1.5-3VDC

Order code: MOT1N

DC motor 6VDC / 250mA - 14500rpm - 2.5-6VDC

Order code: MOT2N

DC motor 12VDC / 180mA - 11500rpm - 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

 
 
Stappenmotor / 3,1VDC - 2,5A - Hoek: 1,8° - 200 stappen. 
Toepassingen: Kantoormachines, K8200 3D printer. 

Order code: MOT4/SP

 
Kleine trilmotor / Haptic motor. Werkt van 2V tot 5V. Afme-
tingen: 2,7mm x 10mm

Order code: ADA1201

 
Stappenmotor - NEMA-17 size / 200 stappen, 12V 350mA. 
1.8° per stap. 

Order code: ADA324

 
Locked style Solenoide / Spanning: 12V DC, 650mA op 
moment van activatie (1 tot max. 10s). Afmetingen: 42 x 
54 x 28 mm. 

Order code: ADA1512
 

ZEND- EN ONTvANGSTMODUlES

Compacte ontvangstmodule / Voor SMD componenten 
- Bereik: 200m in open lucht - Frequentie: 433MHz - Voe-
ding: 4.5-5.5V DC

Order code: RX433N

 
Compacte zendmodule / Voor SMD componenten - Fre-
quentie: 433MHz - Voedingsspanning: 3-12VDC

Order code: TX433N

 
 
RX AM ontvangstmodule / 433.92MHz

Order code: ACRX

 
433.92MHz Verticale Antenne / geleverd met: 2.50m  50 
ohm coaxkabel zonder connector. Specificaties: frequen-
tie: 433.92MHz, impedantie: 50 ohm, lengte antenne: 
20cm. 

Order code: AS433

 
Montagebeugel  voor AS433 

Order code: ASBRACKET3
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ElEKTRONIcA BOEKEN

 
Elektronica echt niet moeilijk 1, 2, 3/ In deze 3-in-1-band 
wordt de elektronica vanuit de praktijk benaderd.met een 
minimum aan theorie. Deel 1: experimenten met gelijk-
stroom. Deel 2: experimenten met wisselstroom. Deel 3: 
experimenten met digitale techniek. Auteur: A. Schom-
mers. 

Order code: ELEKTUUR1

 
 
311 Schakelingen / Bevat een ruime collectie schakelin-
gen, ideeën, tips en trucs op alle denkbare terreinen van 
de elektronica: audio en video, hobby en modelbouw, 
hoogfrequenttechniek, huis en tuin, meten en testen, 
microprocessor, PC-hard- en software, voedingen en accu-
laders, en natuurlijk een rubriek ‘diversen’ voor alles wat 
niet in een van de andere rubrieken past. 

Order code: 311SCHAK

Compendium Elektrotechniek en Elektronica/ Een handig 
naslagwerk op het gebied van elektrotechniek en elek-
tronica. 

Order code: COMPENDIUM

 
 
35 Elektuur Toppers / Een verfijnde selectie uit diverse 
populaire Elektuur projecten. Een greep uit de inhoud: 
Accu-revitalisator - PICee-ontwikkelsysteem - GSM-de-
tector - 89S8252 Flash-Board - 20/40 MHz Logic Analyser -  
Audioversterker Crescendo - Dataspion - GameBoy Di-
gitale Sampling Oscilloscoop - Digitale HF-wattmeter - 
Condensator ESR-tester - AM-ontvanger - LED-kerstboom 
- Stappenmotorsturing, ...

Order code: TOPPERS

 
 
50 PIC Microcontroller Projecten / Voor beginners en ex-
perts. Dit boek bevat 50 leuke en spannende projecten 
met PIC microcontrollers zoals een laser alarm, USB plaag-
muis, eierwekker, jongerenverjager, geluidsschakelaar, 
capacitieve vloeistofniveau meting, “vinger in het water” 
sensor, bewaking van een ruimte met een camera, 220 volt 
lichtdimmer, pratende microcontroller en nog veel meer.

Order code:50PICMICRO

 
PIC Microcontrollers / 50 projecten voor beginners en 
experts. Van een stil alarm, mensensensor, radar, nacht-
zoemer, klok, vu-meter, RGB fader, serieel netwerk tot 
een gedichtendoosje. Door de duidelijke uitleg, schema’s 
en zelfs foto’s van de opstelling op een breadboard is het  
nabouwen een erg leuke bezigheid.

Order code: PIC

 
 
PIC microcontrollers programmeren / Met behulp van de 
lessen in dit boek leert u hoe u zelf een microcontroller 
kunt programmeren. We maken daarbij gebruik van JAL, 
een gratis maar uiterst krachtige programmeertaal voor 
PIC microcontrollers, die in de hobbywereld erg populair 
is.

Order code: PICMICROCONTR

ARM Microcontrollers 1 / Dit is een ideaal boek voor hob-
byisten, studenten en ingenieurs die op een eenvoudige 
manier C en het gebruik van een mbed ARM microcontrol-
ler willen leren.

Order code: ARMMICROCONTROL

 
Fun met LEDs / LED’s zijn tegenwoordig overal te vinden. 
Deze kleurrijke lampjes bieden eindeloze mogelijkheden. 
Wat kun je er allemaal mee doen? Dit boek behandelt 
meer dan twintig spannende en leuke projecten met 
LED’s, voor jong en oud. Bijvoorbeeld een luchtschrijver, 
party-licht, looplicht, LED fader en een kerstboom.

Order code: FUNMETLEDS

 
 
Het groene elektronica boek / Bevat meer dan 200 pagi-
na’s met informatie, tips en vooral praktische schakelingen 
voor de elektronica-doehetzelver die, hoe klein dan ook, 
zijn bijdrage wil leveren aan een ‘groenere’ wereld. 

Order code: GROENELECTR

 
 
 
Filters / Kurt Diedrich en Franz Peters boek laten zien dat 
een afgewogen mix van theorie en praktijk ook bij een 
onderwerp als elektronische filters tot het gewenste resul-
taat leidt. Omvangrijke, praktijkgerichte en vooral bruik-
bare schakelingen en experimenten met verschillende 
filtertypen. 

Order code: FILTERS

 
Mobiele robots voor zelfbouw / Een praktijkgerichte in-
leiding in de robotbouw. Eerst wordt beschreven hoe 
een robot wordt gepland en in mechanisch opzicht kan 
worden gerealiseerd. Daarna wordt de aandacht in het 
bijzonder gericht op de ontwikkeling van elektronische 
stuurschakelingen: van eenvoudige analoge schakelingen 
tot oplossingen met microcontrollers en CPLD’s. Ook aller-
lei sensoren en actuatoren, alsmede communicatiemoge-
lijkheden en technieken om gegevens op te slaan worden 
beschreven. 

Order code: MOBIELEROBOTS

 
 
Power Electronics in Motor Drives / Pinciples, Applications 
and Design. Engelstalig. Auteur: Martin Brown. Het boek 
benadert het praktische ontwerp en de toepassing van 
motor drives, eerder dan de achterliggende mathemati-
sche principes. 

Order code: POWERELECTRONIC

 
Mastering Surface Mount Technology / Auteur: Vincent 
Himpe. Engelstalig. Technieken, tips en know-how over 
hoe succesvol de SMD technologie te introduceren op de 
werkvloer. LabworX2

Order code: MASTERING
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ARDUINO

50 Mini Microcontroller Projecten / 2e druk met nieuwe 
cover. Dit boek beschrijft de enorme veelzijdigheid van de 
ATtiny microcontroller aan de hand van ongeveer vijftig 
leuke elektronica projecten, speciaal gericht op de begin-
ner.  Voor het programmeren van de ATtiny maken we ge-
bruik van een Arduino kaart. 

Order code: 50MMP

Arduino ontdekken in 45 projecten / In dit boek worden 
een serie spannende en leuke projecten voor de Arduino 
behandeld, zoals een stil alarm, mensensensor, lichtmeter, 
besturing van een motor, internet en draadloze bediening 
(via een radioverbinding). 

Order code: ARDUINO-BOEK

 
 
 
37 Natuurkunde projecten met Arduino / Met voorbeel-
den op verschillende gebieden van de fysica, geeft het 
aan hoe een populair microprocessor platform als Arduino 
toegepast kan worden in het natuurkunde practicum. We 
passen Arduino onder andere toe als nauwkeurig meetin-
strument, zodat metingen uitgewerkt kunnen worden in 
een spread sheet.

Order Code: 37NAT

 
 
MASTERING MICROCONTROLLERS / Helped by Ar-
duino 3rd edition. English. Het doel van dit boek is je 
niet alleen kennis te laten maken met de wereld van  
Arduino, maar ook om je programmeerkennis uit te breiden.  
Theorie en praktijk gaan hand in hand. 

Order code: MAST-MICRO3

 
 
Arduino in Control / 2e Herziene en uitgebreide versie 
van het boek Arduino in Control (NL). Brengt u stap voor 
stap van beginner tot gevorderde Arduino-gebruiker. Er 
is slechts een geringe elektronische basiskennis vereist, 
omdat de benodigde hardware uitgebreid wordt bespro-
ken. Het laatste gedeelte van dit boek bevat een degelijke 
theoretische verdieping, zodat u een krachtig naslagwerk 
achter de hand houdt.

Order code: ARDUINOINC
 
 
RASPBERRY PI

Raspberry Pi ontdekken in 45 elektronica projecten / 2e 
herziene en uitgebreide versie voor RPI3B. Maar liefst 45 
spannende en interessante projecten worden in detail 
besproken en uitgelegd. Van wisselknipperlicht, aanslui-
ten van een elektromotor, het verwerken en maken van 
analoge signalen tot lichtmeter en temperatuurregeling. 
Maar ook gecompliceerdere projecten zoals een motor-
snelheidsregeling, webserver met CGI, client-server appli-
caties en Xwindows programma‘s. 

Order code: RPIBOEK2

Raspberry Pi Hardware Projects / Dit boek gaat over de 
Raspberry Pi computer en het gebruik ervan in bestu-
ringstoepassingen. Het boek legt op eenvoudige wijze, 
met voorbeelden, uit hoe de RPi moet worden geconfi-
gureerd, hoe het Linux-besturingssysteem wordt geïnstal-
leerd en gebruikt, hoe je programma’s schrijft met behulp 
van de programmeertaal Python en hoe je hardware-ge-
baseerde projecten ontwikkelt.

Order code: RASPBERRYPI-HAR

 

 
Sensoren aan de Raspberry Pi / Er bestaan talloze kleine 
sensormodules die probleemloos op de RPi kunnen wor-
den aangesloten. Met behulp van de sensoren kan de RPI 
invloed uitoefenen op zijn omgeving. Verkrijgbaar met en 
zonder de Elektor sensor kit. 

Order code: RPISENSOR

Ordercode: RPISENSORKIT

 
Starten met Internet of Things / In dit boek laten we in 35 
leuke en handige projecten zien hoe u op eenvoudige 
wijze zelf een Internet of Things systeem kunt aanleggen. 
We gaan in op de hardware (de perfecte combinatie van 
Raspberry Pi en Arduino) en de software om bediening via 
internet mogelijk te maken. 

Order code: INTERNETOFTHING
 
 
 
PROGRAMMEREN - Pc

Elektronica en Visual Basic / Experimenten met de PC. 
Iedereen is al wel eens op het idee gekomen om dingen 
met de PC te automatiseren of te bewaken. Vaak zijn de 
bestaande PC-poorten prima geschikt voor dit soort werk. 
In dit boek vindt u een aantal experimenten met de seriële 
interface, die zowel de elektronische mogelijkheden als 
de aanpak van de programmering treffend illustreren.Alle 
experimenten worden mede door eenvoudige Visual Basic 
programma’s gerealiseerd.

Order code: 13162

 
Zoekmachine optimalisatie / Dit boek over zoekmachine-
optimalisatie is geschreven voor mensen die zelf hun web-
site willen optimaliseren. Het schrijven van goede teksten 
neemt daarbij een belangrijke plaats in. U leert veel over 
de Google page rank, de Google penalty, Google Analytics 
en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van uw 
website.

Order code: ZOEKMACHINEOPTI

 
 
Programmeerbare logica van 0 en 1 tot FPGA / Het boek 
Programmeerbare Logica neemt je mee op een ontdek-
kingstocht door de wereld van de digitale elektronica. Na 
het leggen van een grondige basis is er uitgebreid aan-
dacht voor het maken van logische circuits en de program-
meerbare logica zoals CPLD en FPGA. 

Order code: PROGRAMMEERBARE

 
 
 
 
Van 0 en 1 tot processor / Met simulaties van schakelingen 
in SIM-PL. Het boek beschrijft de werking van digitale cir-
cuits vanaf schakelingen met poorten tot aan de werking 
van een processor. 3 modules: Basismodule, Module digi-
tale techniek, Module Computerarchitectuur. 

Order code: SIMULATIE



     

120

B
O

E
K

E
N

G. BOEKEN
AUDIO

Belichtingstechniek voor podium en disco / In dit boek 
wordt uitvoerig ingegaan op zowel de belichtingsappara-
tuur als het gebruik van die aparatuur binnen het kader 
van artistiek belichtingswerk. Daarnaast komen ook enige 
randgebieden ter sprake, zoals een stukje sterkteleer voor 
belichtingsconstructies en een uiteenzetting over de wet- 
en regelgeving voor o.a. openlucht- en theaterevenemen-
ten.

Order code: BELICHTINGSTECH

 
 
Introductie tot de Elektro Akoestiek / gaat in op de akoes-
tische eigenschappen van open, halfopen en omsloten 
ruimten. Belangrijk is hoe luidsprekers aangepast kunnen 
worden op allerlei omgevingen - welke luidspreker en mi-
crofoon zijn de juiste keuze en hoe deze moeten worden 
opgesteld waarbij spraak- en muziekverstaanbaarheid en 
de maximaal haalbare versterking in de live-situatie de be-
langrijkste criteria zijn. 

Order code: ELEKTRO-AKOESTI

Microfoons in theorie en praktijk / Behandelt de beginse-
len van de microfoontechniek en (studio-)akoestiek als-
mede het gebruik van microfoons in de geluidsstudio, op 
het podium en bij film- en videoproducties.

Order code: MICROFOONS

 
 
Elektronica voor theatertechnici / Dit boek stelt de lezer in 
staat om: Schema’s van analoge laagfrequent-apparatuur 
te lezen en (in grote lijnen) te begrijpen; Eventuele defec-
ten in die apparaten op te sporen en te verhelpen; Aan de 
hand van een reeks praktische tips zelf eenvoudige scha-
kelingen te ontwerpen. en levert daarmee een belangrijke 
bijdrage aan de vakkennis van de theatertechnicus. 

Order code: THEATERTECHNICI

 
Kleine Zenders voor Zelfbouw / Dit boek beschrijft 
nauwkeurig de werking en bouw van maar liefst twintig 
audio- en videozender(tje)s. Daarmee biedt het aan de 
amateur-elektronicus, technicus, zendamateur en andere 
radio-enthousiasten het noodzakelijke materiaal om zich 
verder te bekwamen op dit gebied. Ruim 300 pagina’s vol 
praktijk.

Order code: ZENDERS

Frequentietabellen / Al meer dan 25 jaar beleven de scan-
nerluisteraars veel plezier aan hun scannerhobby dankzij 
de uitvoerige frequentietabellen in dit boek. Hier staan 
alle actuele frequenties van instanties en bedrijven die via 
de ether met elkaar communiceren, zeer overzichtelijk en 
keurig gesorteerd bij elkaar.

Order code: FREQTAB
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