
Indeling en afmetingen:

BBC micro:bit 
compatibele 
schroefverbinding
en

Aan/Uit-
schakelaar

Een BBC micro:bit aansluiten:

Het bord is zo ontworpen dat de BBC micro:bit met bouten aan de achterkant 
kan worden vastgeschroefd, met behulp van de 5 meegeleverde M3x6 
verzonken schroeven. 

Voorbeelden: Toepassingen voor de Halo kunnen bestaan uit een lamp, klok 
of kompas. Zie voor meer informatie: http://www.kitronik.co.uk/ziphalo

™ Halo-plaat voor de BBC micro:bit
www.kitronik.co.uk/5625
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Deze Halo-plaat voor de BBC micro:bit bevat 24 ™ adresseerbare kleuren-LED's, 
aangesloten op de BBC micro:bit-pin P0. De plaat breekt tevens via P1 en P2 uit tot 
een standaard 0,1"-voetafdruk.

De plaat bevat een geïntegreerde moer- en boutverbinding voor de BBC micro:bit. 

De plaat produceert een gereguleerde voeding die in de 3V- en MASSA-aansluitingen
wordt gevoerd om de aangesloten BBC micro:bit van stroom te voorzien, waardoor
de noodzaak om de BBC micro:bit afzonderlijk te voeden, wordt weggenomen. Om 
de BBC micro:bit te beschermen als er stroom naartoe wordt geleverd, gaat de ™ 
Halo niet branden.

24 ZI  ™ LED's

ZIP ™ LED 
Uitbreidingspads
Linkerpad: DOUT
Middenpad: +V
Rechterpad MASSA

De Halo-plaat is 11 mm dik (inclusief BBC micro:bit)

JST-connector voor batterij

2x M3-
montagegaten

59 mm

Extra 
voedingssoldeerp
ad
2,54 mm-pitch

http://www.kitronik.co.uk/5625


Kitronik        ™ LED's zijn compatibel met alle 
WS2812B-drivercodes en kunnen worden gecodeerd 
met de Microsoft MakeCode Editor.

De voorbeeldblokken (rechts) zorgen ervoor dat de 
ZIP Halo een roterend regenboogpatroon weergeeft.

Elektrische informatie

Bedrijfsspanning (Vcc) + 3,5 V - + 5 V

Aantal ZIP-LED’s 24

Aantal externe kanalen
3 (1x ZIP-LED, 2x IO-pin, elk IO-kanaal met een rating van + 3 V 
bij 50 mA)

Max. stroom (ZIP-LED met volledige RGB-helderheid) 1,2 A (50 mA per ZIP)

™ Halo-plaat voor de BBC micro:bit
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JavaScript Block editor-code

Voorzichtig:
TM- LED's kunnen heet worden als ze langdurig 

met hoge helderheid worden gebruikt.


