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Kits Didáticos e Gravadores da Cerne Tecnologia 
 

 A Cerne tecnologia têm uma linha completa de aprendizado para os 
microcontroladores da família PIC e 8051. Veja os detalhes de cada um nas figuras 
abaixo: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Kit PICLAB16F628A ou PICLAB18F1220 
• Microcontrolador PIC16F628A ou PIC18F1220 
• Comunicação serial 
• Comparador 
• Display de 7 segmentos 
• Leds 
• Botões 
• Gravação ICSP 

Kit PICLAB16F877A ou PICLAB18F442 
• Microcontrolador PIC16F877A ou PIC18F442 
• Comunicação serial 
• AD 
• Display de 7 segmentos 
• Display LCD 
• Infravermelho 
• Controle de velocidade de motor 

• Varredura de teclas 

• Memória I2C 

Kit PIC MASTER PIC18F4550 
• Microcontrolador PIC18F4550 
• Comunicação serial 
• Comunicação USB 2.0 
• Comunicação PS2 
• Display LCD 
• Display Gráfico 
• Comunicação infravermelho em RC5 

• Comunicação RS232 

• Comunicação RS485 

• Varredura de Leds 

• Varredura de teclas 

Kit 8051LAB 
• Microcontrolador AT89S8252 
• Comunicação serial 
• Display de 7 segmentos 
• Leds 
• Botões 
• Varredura de teclas 
• Display LCD 
• Gravação ICSP 
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Uma linha completa de componentes para o desenvolvimento de seus projetos 
eletrônicos como displays, PICs, botões, leds, cristais e etc.  

 
Visite a nossa página na Internet, no endereço www.cerne-tec.com.br e 

conheça melhor nossos serviços e produtos. 
 
 

 
 
             O nosso negócio é o conhecimento. 

 
 

 

Kit HTLAB 
• Microcontrolador HT48E30 
• Display LCD 
• Display de 7 segmentos 
• Leds 
• Botões 
• Gravação ICSP 

Gravador GPPIC PRO
• Grava os modelos da linha flash e otp da

família Microchip como PIC12, PIC16 e PIC18.
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1. Reconhecendo o Kit 
 

 Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha 
este kit. 
 
 

 
 

 
 

2. Conectando a  Placa 
 

 
 A placa RPM possui no total 4 displays, no qual os 4 digitos são 
a parte inteira da medição. Além disso, a placa possui uma entrada de 
alimentação que pode ser de 9V a 15V DC e um conector para que se 
possa conectar a entrada do RPM no qual se deseja medir. Abaixo 
podemos observar isso com mais clareza:  
 

 
 
 

Placa Medidora de RPM 

4 Displays para 

Medição  
Entrada 

Digital de 

RPM 

Conector de 

Alimentação 
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Obs: O conector de Alimentação possui o plug central como o 
positivo do mesmo.  
 
 Através do conector de entrada digital de RPM, iremos conectar 
a entrada de pulsos no qual desejamos medir e apresentar nos 
displays. No pino chamado de “G”, deveremos conectar o GND da 
fonte no qual será medida. No pino chamado “S”, iremos conectar a 
entrada de pulsos do qual será medida. A impedância de entrada 
desta placa são de 4K7 Ohm e a precisão em todas as faixas é de no 
máximo 0,5%. Após energizar a placa basta inserir os pulsos que 
podem ter pico de até 10V no pino de medição onde será apresentado 
nos displays o valor medido em RPM. O pino “V” não é utilizado nesta 
aplicação. 
 
 
 
 
 
 
3. Suporte Técnico 
 
 
Qualquer dúvida que você tenha não hesite em nos contatar!  
 
Temos os seguintes meios de acesso: 
   

Telefone: (21) 4063-9798  ou (11) 4063-1877 

  E-mail: suporte@cerne-tec.com.br 

  Skype: cerne-tec 

  MSN: cerne-tec@hotmail.com 

 
Desejamos a você um excelente desenvolvimento de projetos 

eletrônicos microcontrolados! 
  

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA 


