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PREZ ENTACJE

Przeźroczysta obudowa 
do Raspberry PI „B”
Komputery jednopłytkowe są  coraz bardziej popularne i  coraz chętniej stosowane. Wśród 
nich Raspberry PI doczekał się szczególnie wielu aplikacji, w  tym w  automatyce domowej, 
sterowaniu i  kontroli, reklamach audio-wizualnych i  innych. Jak łatwo się domyślić, w  każdym 
z  tych zastosowań taki „komputerek” musi być zamknięty w  odpowiedniej obudowie, w  celu 
stworzenia mu odpowiednich warunków eksploatacji. Wśród wielu obudów oferowanych 
na  rynku chcielibyśmy zwrócić uwagę na  dostępną w  ofercie Farnell element14 przeźroczystą 
obudowę, która świetnie nadaje się do  celów edukacyjnych i  nie tylko.

Rysunek 1. Wymiary obudowy opisywanej w artykule

www.element14.com
www.farnell.com
www.newark.com
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Raspberry Pi Enclosures

Features
•  Two piece construction, base and cover, moulded in a smooth finish ABS plastic
•   Base has side clips which positively locate the Raspberry Pi board into position allowing it to 

be operated with or without the cover in place, giving easy access to the GPIO and JTAG 
•   Base comes with four rubber feet and also features two screw slots to allow the enclosure to 

be vertically mounted
•  Cover can be easily removed without the need to unplug any cables
•  The cover features a tunnel recess to allow viewing of the operation LEDs
•  Vented base and cover to allow through air flow
•  Available in White, Black or Clear

Important Notice : This data sheet and its contents (the “Information”) belong to the members of the Premier Farnell group of companies (the “Group”) or are licensed to it. No licence is granted 
for the use of it other than for information purposes in connection with the products to which it relates. No licence of any intellectual property rights is granted. The Information is subject to change 
without notice and replaces all data sheets previously supplied. The Information supplied is believed to be accurate but the Group assumes no responsibility for its accuracy or completeness, any 
error in or omission from it or for any use made of it. Users of this data sheet should check for themselves the Information and the suitability of the products for their purpose and not make any  
assumptions based on information included or omitted. Liability for loss or damage resulting from any reliance on the Information or use of it (including liability resulting from negligence or where the 
Group was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict the Group’s liability for death or personal injury resulting from its negligence. 
Multicomp is the registered trademark of the Group. © Premier Farnell plc 2012.

Description Part Number
Enclosure, Raspberry Pi, White MC-RP001-WHT
Enclosure, Raspberry Pi, Black MC-RP001-BLK
Enclosure, Raspberry Pi, Clear MC-RP001-CLR

Part Number Table

Dimensions : Millimeters (Inches)

Jeśli chcielibyśmy zastosować Raspberry PI w  szkolnej pracowni 
komputerowej, to z jednej strony musimy jego płytkę zamknąć w obu-
dowie, aby maksymalnie zabezpieczyć nasz „komputerek” przed 
uszkodzeniem lub wpływem warunków środowiskowych, a z drugiej 
strony na pewno będziemy musieli zaspokoić naturalną, ludzką cie-
kawość i odpowiedzieć na pytanie „a co jest w środku?”. Rozwiąza-
niem i kompromisem może być przeźroczysta, wykonana z ABS obu-
dowa do Raspberry PI, która zaspokoi obie te potrzeby.

Obudowa, o  której mowa, jest produkowana przez firmę Multi-
comp. Jest przeznaczona dla Raspberry PI w wersji „B”. Dolna część 
obudowy ma prowadnice i  zatrzaski dla płytki mikrokomputera, 
dzięki którym można ją wsunąć i pewnie przymocować bez użycia 
narzędzi. Co może być istotne przy pracach rozwojowych, ta  „pod-
stawa” trzyma na tyle pewnie płytkę, że bez problemu można jej uży-
wać bez części górnej – pokrywy. Jednocześnie po usunięciu pokrywy 
bez trudu dostaniem się do  złącza interfejsu JTAG oraz goldpinów 
GPIO Na spodzie obudowy znajdują się gumowe nóżki, które utrud-
niają jej przesuwanie się po stole montażowym.

Po  zakończeniu prac rozwojowych „podstawę” można przykryć 
pokrywą, która jest mocowana za pomocą dwóch wkrętów. W  pokry-
wie wykonano otwory i wycięcia umożliwiające dostęp do złączy inter-
fejsowych. Została ona tak pomyślana, aby można ją było zdejmować 
i  zakładać bez konieczności odłączania kabli, co  umożliwia dostęp 
do podzespołów bez potrzeby wyłączania zasilania. Przez przeźroczystą 
pokrywę dobrze są widoczne diody LED sygnalizujące status „kompu-
terka”, zamontowane na jego płycie głównej. W obudowie wykonano też 
otwory wentylacyjne pozwalające na swobodną konwekcję powietrza.

Wygląd obudowy i  jej wymiary pokazano na  rysunku  1. Jest ona 
dostępna w ofercie dystrybutora – firmy Farnell element14.

Jacek Bogusz, EP

Dodatkowe informacje
Redakcja Elektroniki Praktycznej dziękuje firmie Farnell element14 
za udostępnienie obudowy. Więcej informacji na jej temat jest 
dostępne na stronie http://www.farnell.com 
(bezpośredni link http://goo.gl/y3V9BH).


