... ENABLING FUTURE INNOVATION
MICRORISC s.r.o. je technologická společnost, která se od roku 1991 zaměřuje na výzkum a vývoj bezdrátových technologií,
zakázkový vývoj elektroniky a dodávky kvalitních elektronických komponent pro výrobce elektroniky.

Vlastní výzkum a vývoj je zaměřen především na bezdrátovou technologii IQRF. IQRF je komplexní technologické
řešení umožňující výrobcům elektroniky inovovat jejich výrobek, poskytnout mu bezdrátovou konektivitu
a volitelně i připojení ke zbytku světa přes Internet. Základem jsou bezdrátové transceiver moduly, přístupové brány do sítě (USB,
ETH, GSM, WiFi…), vývojové nástroje, serverová řešení a cloud. Více na www.iqrf.org.
l

Zakázkový vývoj
Ve vývojovém oddělení provádíme vlastní výzkum a vývoj. Díky dlouholetým dobrým zkušenostem realizujeme výběrově i zakázkový
vývoj a optimalizaci elektronických a elektromechanických aplikací. Více na www.microrisc.com.
l

Hi-tech komponenty
Aktuálně zastupujeme tyto řady elektronických komponent: Microchip, Fujitsu, Hirose, Kinetic, Formike, Neoway a Circuit Design.
Elektronické součástky dodáváme ve velkých objemech i těm největším zákazníkům do zahraničí. Dokážeme nabídnout zajímavé
ceny a dobré dodací podmínky. Více na www.microrisc.com/components/cs.

Přehled komponent

Portfolio
Microchip Technology Inc.
je americký výrobce mikroprocesorů,
pamětí a analogových integrovaných
obvodů. Portfolio zahrnuje PIC MCU
a AVR MCU.

mikroprocesory, paměti, sériové EEPROM, analogové
integrované obvody, zařízení keeloq, RF zařízení,
obvody pro správu napájení, snímače teploty

Fujitsu
spolehlivá japonská relé si svou
vysokou kvalitou a příznivou
cenou vydobyla značný tržní podíl.

signálová relé, vysokofrekvenční relé, výkonová relé,
automobilová relé

Kinetic
nabízí kvalitní baterie a akumulátory.

LiPol akumulátory, LiIon akumulátory, NiMH akumulátory,
NiCd akumulátory, olověné hermeticky uzavřené
akumulátory (SLA), zákaznické sestavy akumulátorů,
alkalické baterie, LiSCl2 baterie, lithiové baterie,
foto baterie

Hirose
precizní konektory japonské firmy
jsou díky svým parametrům
vyhledávány především pro oblast
VF techniky.

ethernet konektory, mini a mikro USB konektory, mikro SD,
SD konektory, VF konektory

Formike Electronic
se zabývá návrhem a výrobou
monochromatických LCD, LCD
modulů a souvisejících produktů.

panely různých provedení, znakové & grafické LCD moduly,
barevné STN & TFT LCD moduly, kapacitní & rezistivní
vrstvy pro displeje

Neoway Technology
působí v oblastech GSM a GPS sítí.

GPRS, 2G, 3G, Android v4

Circuit Design
je japonský výrobce radiových
modulů.

vysílače, přijímače a transceivery, modemy RF, audio
moduly RF, příslušenství

Baterie, akumulátory, relé a bezdrátové produkty lze objednat na www.wobchod.cz.

MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
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Více na www.microrisc.com/components/cs/

