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dodatkowe materiały na  ftp:
ftp://ep.com.pl
user: 22118, pass: 07764433
W ofercie AVT*
AVT-1905 A, B, C, UK
Wykaz elementów
R1…R4: 49,9 V/1% (SMD 0805)
R5, R6: 330 V (SMD 0805)
R7: 10 kV (SMD 0805)
R8: 2,0 kV/1% (SMD 0805)
C1, C2: 0,01 mF (SMD 0805, X5R)
C3, C5, C6, C11: 0,1 mF (SMD 0805, X5R)
C4, C9, C10: 10 mF (SMD 0805, X5R)
C7, C8: 22 pF (SMD 0805, NP0)
U1: ENC28J60 (SO28W)
U2: MCP100T-300 (SOT-23)
U3: ADP2108AUJZ (SOT-23-5)
CN1: 08B01X1T06 (złącze RJ45 z  transforma-
torem)
FB: 600 V (SMD 0805, perełka ferrytowa)
GPIO: złącze IDC40 żeńskie
L1: 2,2 mH (DLJ3015, dławik DLJ3015)
SIO: IDC8 lub SIP4 (2 szt.)
XT: 25 MHz (kwarc HC49 SMD)
* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w  następujących wersjach:
AVT xxxx UK to  zaprogramowany układ. Tylko i  wyłącznie. Bez elementów 

dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w  opisie 

wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i  zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji 

A  i  wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienio-

ny w  załączniku pdf
AVT xxxx C to  nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wluto-

wane w  PCB. Należy mieć na  uwadze, że  o  ile nie zaznaczono 
wyraźnie w  opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zostały wymienione w  załączniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, 
to  niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w  link 
umieszczony w  opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma 
załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą 
wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.plRysunek 1. Schemat ideowy modułu Ethernet dla Raspberry PI Zero
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Rysunek 2. Schemat montażowy modułu Ethernet 
dla Raspberry PI Zero

cyfrowej

dodatkowe materiały na  ftp:
ftp://ep.com.pl
user: 22118, pass: 07764433
Wykaz elementów
UR1…UR4: 100 V/1% (SMD 0603)
CR1, CT1: 0,1 mF (SMD 0805, X5R)
CR2, CT2: 10 mF (SMD 0805, X5R)
UR: ADN4468ARUZ (SSOP16 1)
UT: ADN4667ARUZ (SSOP16)
LVDSI, LVDSO: gniazdo RJ45 do  druku
LVTI, LVTO: złącze IDC10
* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w  następujących wersjach:
AVT xxxx UK to  zaprogramowany układ. Tylko i  wyłącznie. Bez elementów 

dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w  opisie 

wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i  zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji 

A  i  wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienio-

ny w  załączniku pdf
AVT xxxx C to  nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wluto-

wane w  PCB. Należy mieć na  uwadze, że  o  ile nie zaznaczono 
wyraźnie w  opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zostały wymienione w  załączniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, 
to  niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w  link 
umieszczony w  opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma 
załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą 
wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl
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