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ZX-REFLECT Light Reflector sensor

#8004018

• Detect the red reflected light from LED by LDR

• On-board superbright red LED and LDR

• Usage for Color detection, Floor detection and Line 
tracking on any surface

• Output is DC voltage.

• Suitable supply voltage +3 to 5Vdc

ZX-01 Switch/Touch sensor
#8004015

• Use as a TOUCH SENSOR or SELECTION 
SWITCH

• Active Logic “0”

• LED indicator

• Suitable supply voltage +3 to 5Vdc

ZX-02 Light sensor
#8004016

• Cds Light Dependent Resistor detects 
the ambient light

• Output is DC voltage. Dark has a low 
value out andvice versa.

• Suitable supply voltage +3 to 5Vdc

ZX-03 Infrared 

Reflector sensor

#8004017

• Vishay TCRT5000L infrared reflector

• Usage for Floor detection and Line 
tracking

• Output is DC voltage

• Suitable supply voltage +3 to 5Vdc

#8004019

• Fairchild QRD1114  infrared reflector

• Usage for Floor detection, Line tracking 
or Codewheel reflective encoder

• Output is DC voltage.

• Suitable supply voltage +3 to 5Vdc

ZX-IRM Infrared Module Receiver

#8004012

• Detect 38KHz modulated Infrared

• Active with logic “0” or data changable at 
1,200times per second.

• Suitable supply voltage +5Vdc

• Detect infrared light and candle frame

• Active with logic “0” in digital mode.

• Output is DC voltage in analog mode. 

• Suitable supply voltage +5Vdc

• Detect infrared reflection from the code wheel sticker (suitable for Main sprocket of Track 
wheel kit)

• Use QRD114 infrared reflector

• Output is digital data; "0" for white code and "1" for black code

• On-board schmittrigger circuit for clearly output signal  

• Suitable supply voltage +5Vdc

• Supplied with 2 of the code wheel stickers. 

ZX-iRLED

#8005002

• Drive infrared light. Support both simple 
digital signal and 38kHz modulated signal

• Active with logic “1”. Interface with all 
popular microcontrollers and digital circuits.

• Suitable supply voltage +5Vdc

• Include limited current resistor

• Built-in condensor microphone

• Output is in DC voltage.

• Output is high value if detect high sound 
pressurelevel  and vice versa.

• Suitable supply voltage +5Vdc

SRF05 Ultrasonic Ranger
The SRF05 is low-cost ultrasonic ranger 
that interface with any microcontroller in 
2-wiresmode or Single wire. Range is 1 cm. to 4m.

Specification :

ZX-CCD
The ZX-CCD can be used to track or monitor color. 
The best performance can be achieved when 
there are highly contrasting and intense colors. For 
instance, it could easily track a red ball on a white 
background, but it would be hard to differentiate 
between different shades of brown in changing 
light.

Tracking colorful objects can be used to localize 

GP2D120 IR Ranger
• 4 to 30 cm. range

• Output voltage 0.25 to 2.55V

• Suitable supply voltage +5Vdc

• Supply with custom cable suitable to interface with INEX robot controller board 

GP2Y0A21 IR Ranger
• 10 to 80 cm. range

• Output voltage 0.25 to 2.55V

• Suitable supply voltage +5Vdc

• Supply with custom cable suitable to interface with INEX robot controller board• Supply with custom cable suitable to interface with INEX robot controller board
landmarks, follow lines, or chase a moving beacon. Using color statistics, it is possible to 
monitor a scene, detect a specific color or do primitive motion detection. If the camera 
detects a drastic color change, then chances are something in the scene changed. Using 
“line mode”, the ZX-CCD can act as an easy way to get low resolution binary images of 
colorful objects. This can be used to do more sophisticated line following that includes 
branch detection, or even simple shape recognition. These more advanced operations 
would require custom algorithms that would post process the binary images sent from the 
ZX-CCD. As is the case with a normal digital camera, this type of processing might require 
a computer or at least a fast microcontroller.

Features :

    • Track user defined color blobs at 17 Frames Per Second

    • Find the centroid of the blob

    • Gather mean color and variance data

    • Transfer a real-time binary bitmap of the tracked pixels in an image

    • Arbitrary image windowing

    • Adjust the camera’s image properties

    • Dump a raw image

    • 80x143 Resolution

    • 115,200 / 38,400 / 19,200 / 9600 baud serial communication

    • Slave parallel image processing mode off a single camera bus

Supply  : +5V 4mA.

Frequency : 40kHz

Range : 1cm to 4 m.

Modes  : Single pin for trigger/echo or 2 Pin separate trigger and echo pulse.

Input Trigger : 10µS Min.

Level pulse : Positive TTL level signal, width proportional to range.

Small Size : 43mm x 20mm x 17mm height

Includes  ADX-SRF04 interface board and 2 of JST3AA-8 cables.

ZX-03Q Infrared 

Reflector sensor

ZX-21 
Reflective Code wheel detector

ZX-PHOTO TRANSISTOR

ZX-SOUND 
Sound detector
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i-Stamp2P24 microcontroller
i-Stamp2p24 is an OEM BASIC Stamp2P24 microcontroller. It is a single-board 
computer that runs the Parallax PBASIC language interpreter in it’s microcontroller. The 
developer’s code is stored in an EEPROM, which can also be used for data storage. 
The PBASIC language has easy-to-use commands for basic I/O, like turning devices on 
or off, interfacing with sensors, etc. More advanced commands let the BASIC Stamp 
module interface with other integrated circuits, communicate with each other, and 
operate in networks. 

The BASIC Stamp microcontroller has prospered in hobby, lower-volume engineering 
projects and education due to ease of use and a wide support base of free 
application resources.

Features :
- Operation compatible with BASIC Stamp2P24 module (BS2P24-IC) 

- Use interpreter from Parallax 

- Size 1.7x 1.2 Inches 

- 16 KByte memory for program and data, store ~4,000 instructions 

- RAM 32 Bytes (6 I/O, 26 Variable) , Scratchpad RAM 64 Bytes 

- Plug on 24-pin DIP socket similar BS2SX-IC Operation 

- Speed  ~10,000 PBASIC instuctions/sec. 

- 55 PBASIC Commands include LCD, I2C bus, 1-wire interfacing device command 

- User can download program to i-Stamp2P24 directly  (use with JX-2SXplusII Project board)

 SLCDCD  CX-232

SCi-BOX 
Microcontroller in Science experiment
SCi-BOX is the Science experiment tool set that contains the microcontroller main board, a 
wide variety of sensor modules, actuators, outputs with a display device and software tools. 
They work together to deliver new concepts in science experiments and add programming 
experiences to develop unique and creative technological scientific projects.

Learn and experiment with various sensors and understand their individual behavior and 
operations. The SCIBOX runs on the BASIC Stamp2SX microcontroller. Learners can apply all 
knowledge to develop the new science experiment in different ways.

The SCi-BOX controller board uses the i-Stamp microcontroller. This provides :

8-Analog input for 10-bit ADC, 4-Relay driver circuit with a contact rating 220Vac 5A,

2-DC motors and Uni-polar s tepper motor drivers, 7-Digital I/O port, Piezo speaker

Interface with a computer via the Serial port for download and communication. 
This set also support USB to Serial port converters.

Sensor,Signal condition and Output modules in SCi-BOX
- Smart Science Experiment Board x 1 

- Infrared LED x 2

- 38kHz Infrared Receiver Module x 2 

- Infrared Detector x 2

- Light Detector x 2 

- Light reflector x 2 

- LED indicator x 1

- Sound detector x 1 

- SWITCH input x 3 

- Temp. sensor x 2

- Capacitance x 1 

- SLIDE x 1 

- POTENTIOMETER x 4

- Magnetic field sensor x 1 

- COMPARATOR x 2 

- ATTENUATOR x 1

- CURRENT x 1 

- RESISTANCE X 1 

- 12V Stepper motor X 1

- Serial LCD 16-characters 2-lines X 1 

- DC Motor X 1

- 12Vdc Adaptor X 1 

- Crocodile clip wires X10

- Sensor cables X 10 

- RS-232 cable X 1 

- CD-ROM X 1

- Resistors and Capacitors for experiment

JX-2SXPlusII
i-Stamp2P24 board

Features 

- Socket for i-Stamp2P24 (OEM BASIC Stamp2P24)
- RJ-11 female connector for downloading and communication
- +5V power supply on board
- Free 16 of i-Stamp2P24 port (P0 to P15)
- Provides in 3-pin JST connector for P0 to P7
- 3 of RC servo motor port (P8 to P10)
- Prototype area 
- Board size 9.5 x 12.5 cm.
- 2 of power supply terminals 
- For i-Stamp2P24 and any interfacing circuit; use the external power supply such as DC adpator or battery 6 to12V 500mA 
(not include), on-board polarity protection circuit. Include the power switch and LED indicator. 
- For the servo motor; support 4.8 to 6Vdc. Use 2-pin terminal block and have the power swith with LED indicator.
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ZX-LEDRGB 

RGB color LED output module
- 5mm. RGB color single LED

- Active with logic “1” include driver on-
board.

- Suitable supply voltage +3 to 5Vdc

- Interface with microcontroller and logic 
circuit

- INEX Standard 3-pin JST connector. 
Comfort to use with INEX controller boards.

Includes : JST3AA-8 cable and 
Documentation.
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เปน โมดูล วัด ความช้ืน สัมพัทธ และ อุณหภูมิ จาก Sensirion มี ขนาดเล็ก 

• ทําหนาท่ี เปน ท้ังตัว วัด ความช้ืน และ อุณหภูมิ ภายใต ตัวถัง เดียวกัน
• สามารถ กําหนด ความ ละเอียด ของ ยาน การ วัด ได
• มี ขนาดเล็ก และ กิน พลังงาน ตํ่า ใช้ไฟ เล้ียง +2.4 ถึง +5.5V
• เสถียรภาพ ใน การ ทํางาน สูง 
• ขา สัญญาณ สําหรับ ส่ือสาร ขอมูล ของ โมดูล SHT11
   ขา สัญญาณ นาฬิกา (SCK) ทําหนาท่ี รับสัญญาณ นาฬิกา เพ่ือ กําหนด 
   จังหวะ ใน การ ส่ือสาร ขอมูล
   ขา สัญญาณ รับ/สง ขอมูล (DATA) เปน ขา สัญญาณ รับ/สง ขอมูล 
   ใน การ ใชงาน ควร ตอตัว ตานทาน 4.7 kΩ ถึง 10 kΩ พูลอัป ท่ี ขา น้ี

ในชุดประกอบดวย
โมดูล SHT-11, สาย JST3AA-8 และเอกสารประกอบการใช้งาน

• ใชเทอรมิสเตอร NTC ที่มีการเคลือบสารปองกันน้ํา จึงสามารถ
   วัดอุณหภูมิในน้ําได 
• ใหผลการทํางานเปนแรงดันไฟตรงที่แปรผันตรงแบบเชิงเสน 
   สามารถวัดเทียบอุณหภูมิไดงาย
• ใชงานไดกับไมโครคอนโทรลเลอรไดทุกตระกูลที่มีอินพุตอะนาลอก
• มีขั้วตอแบบ JST สามารถเชื่อมตอกับแผงวงจรไมโคคอนโทรลเลอร
   ของ inex ไดทันที 
• ใชไฟเลี้ยง +5V จากจุดตอ JST
• ขนาด 2x 4 เซนติเมตร

• ติดตั้ง คอ นเน็กเตอร PlayStation ตัวผู สําหรับ ตอ กับ แกน 
   บังคับ หรือ จอ ยสติ๊ก ของ เครื่อง เลนเกม เพลย สเตชั่น
• ใชงาน ได กับ แกน บังคับ หรือ จอ ยสติ๊ก ของ เครื่อง เลน
   เกม เพลย สเตชั่น ทั้ง แบบ PS1 และ PS2
• มี จุด ตอ Din, Dout, CS และ CLK สําหรับ เชื่อม ตอ กับ 
   ไมโคร คอนโทรลเลอร เพื่อ รับ สง ขอมูล อนุกรม 
• ใชงาน ได กับ ไมโคร คอนโทรลเลอร ได ทุก ตระกูล
• มี ข้ัว ตอ แบบ JST เช่ือม ตอ กับ แผง วงจร ไมโคร คอนโทรลเลอร 
   ของ INEX ได ทันที 
• มี จุด ตอ แบบ อิสระ เพ่ือ รองรับ แผง วงจร ท่ี ผูใชงาน ทําข้ึน เอง
• ใช ไฟ เลี้ยง +5V จาก จุด ตอ JST หรือ จาก คอ นเน็กเตอร 
    PSX BUS
• ขนาด 3x4 เซนติเมตร

• ใช LED กลม ขนาด เสน ผาน ศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร 
   พรอม วงจร ขับ 
• มี ให เลือก 5 สี คือ สีแดง, เหลือง, เขียว, ขาว, ฟา 
• ใช ไฟ เล้ียง +5V กระแสไฟฟา สูงสุด 20mA 
• จุด ตอ สัญญาณ ของ แผง วง จรจัด สัญญาณ ผาน
    คอ นเน็กเตอร JST 3 ขา  ทําให สามารถ ใชงาน 
   รวมกับ บอรด ควบคุม ตางๆ รวมท้ัง ชุด ควบคุม หุนยนต 
    ของ INEX ได อยาง สะดวก

ประกอบดวย 
บอรด ZX-LED,สาย JST3AA-8 และ เอกสาร ประกอบการ ใชงาน

ZX-PSX
PlayStation controller Interface board
แผง วงจร เชื่อม ตอ แกน บังคับ เครื่อง เลนเกม เพลย สเตชั่น

#8000303 @ 270 บาท 

ประกอบดวย : 
แผง วงจร ZX-PSX, สาย 
JST3-8AA 4 เสน และ เอกสาร 
ประกอบการ ใชงาน

ZX-LED
แผง วงจร ขับ LED 

#8000259 @ 47 บาท

• LED กลม 3 สี เสน ผาน ศูนยกลาง 5 มม. แบบ 
   แอโนด รวม พรอม วงจร ขับ 
• สามารถ ขับ แสงสี หลัก ได ครบ ควบคุม ดวย แรงดัน
• ใช สัญญาณ PWM จาก ไมโคร คอนโทรลเลอร ใน 
   การ กําหนด สี ของ LED ได  
• ใช ไฟ เลี้ยง +5V กระแสไฟฟา สูงสุด 20mA 
• จุด ตอ สัญญาณ ของ แผง วง จรจัด สัญญาณ ผาน 
   คอ นเน็กเตอร JST 3 ขา  ทําให ใชงาน กับ บอรด 
    ตางๆ รวมทั้ง ชุด หุนยนต ของ INEX ได อยาง 
    สะดวก

ZX-LED3C  
แผง วงจร ขับ LED 3 สี 

#8000260 @ 240 บาท

ประกอบดวย 
บอรด ZX-LED3C, สาย JST3AA-8 จํานวน 
3  เสน และ เอกสาร ประกอบการ ใชงาน

โมดูล นาฬิกา เวลาจริง บอกเวลา และ วันท่ี ตาม ปฏิทิน 
แสดง ขอมูล ได หลาย รูปแบบ พรอม จุด ตอ สัญญาณ 
ความถ่ี 1Hz, 4.096kHz, 8.192kHz และ 32.768KHz 
เลือก ได ดวย ซอฟตแวร การ เช่ือม ตอ กับ อุปกรณ ภายนอก 
ทําได งาย ดวย สาย สัญญาณ เพียง เสน เดียว รับ-สง ขอมูล 
แบบ Half-Duplex ลอจิก 5V ไม กลับ ข้ัว สัญญาณ อนุกรม 
แบบอะ ซิงโครนัส 8N1 อัตรา บอด 9600 บิต ตอ วินาที 
ทําให ไมโคร คอนโทรลเลอร ทํางาน ดาน นาฬิกา เวลาจริง 
ไดงาย ข้ึน รวมถึง BASIC Stamp  ดวย

ZX-17

โมดูล นาิกา เวลาจริง

#8000212 @ 428 บาท

เหมาะสําหรับ เป น อุปกรณ ต อ พ วง เพื่อ ส ง
สัญญาณ เตือน ใช ลําโพง เปยโซ มี อิม พิ แดนซ 
32Ω มี คา ความถี่ เรโซแนนซ ใน ยาน 1 ถึง 3 KHz

ZX-Speaker
แผง วงจร ลําโพง เปยโซ

#7200098 @ 50 บาท

ZX-NUNCHUK
แผง วงจร ติดตอ ตัวควบคุม Wii Nunchuk

• ใช เชื่อม ตอ กับ ตัวควบคุม Nunchuk ของ เครื่อง เลนเกม Wii โดย ไม ตอง ดัดแปลง
   ตัวควบคุม แตอยางใด
• จัด สัญญาณ ออก เปน แบบ บัส I2C ทําให สามารถ เชื่อม ตอ ไมโคร คอนโทรลเลอร ได งาย 
• ใชงาน กับ ไมโคร คอนโทรลเลอร สมัยใหม ได ทุก ตระกูล
• มี ขั้ว ตอ แบบ JST สามารถ เชื่อม ตอ กับ แผง วงจร ไมโคร คอนโทรลเลอร ของ inex ได ทันที 
• ใช ไฟ เลี้ยง +5V จาก จุด ตอ JST มี วงจร ควบคุม ไฟ เลี้ยง คงที่ +3.3V บน แผง วงจร 
• ขนาด 2 x 4  เซนติเมตร

ประกอบดวย : 

แผง วงจร ZX-NUNCHUK, สาย JST3-8AA 2 เสน และ เอกสาร ประกอบการ ใชงาน

#8000339 @ 190 บาท

หาก ตองการ รีโมต Wii Nunchuk เพิ่มเติม มี จําหนาย แยก 

#9000125 @ 1,170 บาท 

หาก ตองการ ครบ ทั้ง ชุด Nunchuk interface kit #8000347 @ 1,290 บาท 
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• ใชงาน ได กับ แกน บังคับ หรือ จอ ยสติ๊ก ของ เครื่อง เลน
   เกม เพลย สเตชั่น ทั้ง แบบ PS1 และ PS2
• มี จุด ตอ Din, Dout, CS และ CLK สําหรับ เชื่อม ตอ กับ 
   ไมโคร คอนโทรลเลอร เพื่อ รับ สง ขอมูล อนุกรม 
• ใชงาน ได กับ ไมโคร คอนโทรลเลอร ได ทุก ตระกูล
• มี ข้ัว ตอ แบบ JST เช่ือม ตอ กับ แผง วงจร ไมโคร คอนโทรลเลอร 
   ของ INEX ได ทันที 
• มี จุด ตอ แบบ อิสระ เพ่ือ รองรับ แผง วงจร ท่ี ผูใชงาน ทําข้ึน เอง
• ใช ไฟ เลี้ยง +5V จาก จุด ตอ JST หรือ จาก คอ นเน็กเตอร 
    PSX BUS
• ขนาด 3x4 เซนติเมตร

• ใช LED กลม ขนาด เสน ผาน ศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร 
   พรอม วงจร ขับ 
• มี ให เลือก 5 สี คือ สีแดง, เหลือง, เขียว, ขาว, ฟา 
• ใช ไฟ เล้ียง +5V กระแสไฟฟา สูงสุด 20mA 
• จุด ตอ สัญญาณ ของ แผง วง จรจัด สัญญาณ ผาน
    คอ นเน็กเตอร JST 3 ขา  ทําให สามารถ ใชงาน 
   รวมกับ บอรด ควบคุม ตางๆ รวมท้ัง ชุด ควบคุม หุนยนต 
    ของ INEX ได อยาง สะดวก

ประกอบดวย 
บอรด ZX-LED,สาย JST3AA-8 และ เอกสาร ประกอบการ ใชงาน

ZX-PSX
PlayStation controller Interface board
แผง วงจร เชื่อม ตอ แกน บังคับ เครื่อง เลนเกม เพลย สเตชั่น

#8000303 @ 270 บาท 

ประกอบดวย : 
แผง วงจร ZX-PSX, สาย 
JST3-8AA 4 เสน และ เอกสาร 
ประกอบการ ใชงาน

ZX-LED
แผง วงจร ขับ LED 

#8000259 @ 47 บาท

• LED กลม 3 สี เสน ผาน ศูนยกลาง 5 มม. แบบ 
   แอโนด รวม พรอม วงจร ขับ 
• สามารถ ขับ แสงสี หลัก ได ครบ ควบคุม ดวย แรงดัน
• ใช สัญญาณ PWM จาก ไมโคร คอนโทรลเลอร ใน 
   การ กําหนด สี ของ LED ได  
• ใช ไฟ เลี้ยง +5V กระแสไฟฟา สูงสุด 20mA 
• จุด ตอ สัญญาณ ของ แผง วง จรจัด สัญญาณ ผาน 
   คอ นเน็กเตอร JST 3 ขา  ทําให ใชงาน กับ บอรด 
    ตางๆ รวมทั้ง ชุด หุนยนต ของ INEX ได อยาง 
    สะดวก

ZX-LED3C  
แผง วงจร ขับ LED 3 สี 

#8000260 @ 240 บาท

ประกอบดวย 
บอรด ZX-LED3C, สาย JST3AA-8 จํานวน 
3  เสน และ เอกสาร ประกอบการ ใชงาน

โมดูล นาฬิกา เวลาจริง บอกเวลา และ วันท่ี ตาม ปฏิทิน 
แสดง ขอมูล ได หลาย รูปแบบ พรอม จุด ตอ สัญญาณ 
ความถ่ี 1Hz, 4.096kHz, 8.192kHz และ 32.768KHz 
เลือก ได ดวย ซอฟตแวร การ เช่ือม ตอ กับ อุปกรณ ภายนอก 
ทําได งาย ดวย สาย สัญญาณ เพียง เสน เดียว รับ-สง ขอมูล 
แบบ Half-Duplex ลอจิก 5V ไม กลับ ข้ัว สัญญาณ อนุกรม 
แบบอะ ซิงโครนัส 8N1 อัตรา บอด 9600 บิต ตอ วินาที 
ทําให ไมโคร คอนโทรลเลอร ทํางาน ดาน นาฬิกา เวลาจริง 
ไดงาย ข้ึน รวมถึง BASIC Stamp  ดวย

ZX-17

โมดูล นาิกา เวลาจริง

#8000212 @ 428 บาท

เหมาะสําหรับ เป น อุปกรณ ต อ พ วง เพื่อ ส ง
สัญญาณ เตือน ใช ลําโพง เปยโซ มี อิม พิ แดนซ 
32Ω มี คา ความถี่ เรโซแนนซ ใน ยาน 1 ถึง 3 KHz

ZX-Speaker
แผง วงจร ลําโพง เปยโซ

#7200098 @ 50 บาท

ZX-NUNCHUK
แผง วงจร ติดตอ ตัวควบคุม Wii Nunchuk

• ใช เชื่อม ตอ กับ ตัวควบคุม Nunchuk ของ เครื่อง เลนเกม Wii โดย ไม ตอง ดัดแปลง
   ตัวควบคุม แตอยางใด
• จัด สัญญาณ ออก เปน แบบ บัส I2C ทําให สามารถ เชื่อม ตอ ไมโคร คอนโทรลเลอร ได งาย 
• ใชงาน กับ ไมโคร คอนโทรลเลอร สมัยใหม ได ทุก ตระกูล
• มี ขั้ว ตอ แบบ JST สามารถ เชื่อม ตอ กับ แผง วงจร ไมโคร คอนโทรลเลอร ของ inex ได ทันที 
• ใช ไฟ เลี้ยง +5V จาก จุด ตอ JST มี วงจร ควบคุม ไฟ เลี้ยง คงที่ +3.3V บน แผง วงจร 
• ขนาด 2 x 4  เซนติเมตร

ประกอบดวย : 

แผง วงจร ZX-NUNCHUK, สาย JST3-8AA 2 เสน และ เอกสาร ประกอบการ ใชงาน

#8000339 @ 190 บาท

หาก ตองการ รีโมต Wii Nunchuk เพิ่มเติม มี จําหนาย แยก 

#9000125 @ 1,170 บาท 

หาก ตองการ ครบ ทั้ง ชุด Nunchuk interface kit #8000347 @ 1,290 บาท 

ZX-NUNCHUK 

Wii Nunchuk remote control interface board

catalogue-2010 : 51

เปน โมดูล วัด ความช้ืน สัมพัทธ และ อุณหภูมิ จาก Sensirion มี ขนาดเล็ก 

• ทําหนาท่ี เปน ท้ังตัว วัด ความช้ืน และ อุณหภูมิ ภายใต ตัวถัง เดียวกัน
• สามารถ กําหนด ความ ละเอียด ของ ยาน การ วัด ได
• มี ขนาดเล็ก และ กิน พลังงาน ตํ่า ใช้ไฟ เล้ียง +2.4 ถึง +5.5V
• เสถียรภาพ ใน การ ทํางาน สูง 
• ขา สัญญาณ สําหรับ ส่ือสาร ขอมูล ของ โมดูล SHT11
   ขา สัญญาณ นาฬิกา (SCK) ทําหนาท่ี รับสัญญาณ นาฬิกา เพ่ือ กําหนด 
   จังหวะ ใน การ ส่ือสาร ขอมูล
   ขา สัญญาณ รับ/สง ขอมูล (DATA) เปน ขา สัญญาณ รับ/สง ขอมูล 
   ใน การ ใชงาน ควร ตอตัว ตานทาน 4.7 kΩ ถึง 10 kΩ พูลอัป ท่ี ขา น้ี

ในชุดประกอบดวย
โมดูล SHT-11, สาย JST3AA-8 และเอกสารประกอบการใช้งาน

• ใชเทอรมิสเตอร NTC ที่มีการเคลือบสารปองกันน้ํา จึงสามารถ
   วัดอุณหภูมิในน้ําได 
• ใหผลการทํางานเปนแรงดันไฟตรงที่แปรผันตรงแบบเชิงเสน 
   สามารถวัดเทียบอุณหภูมิไดงาย
• ใชงานไดกับไมโครคอนโทรลเลอรไดทุกตระกูลที่มีอินพุตอะนาลอก
• มีขั้วตอแบบ JST สามารถเชื่อมตอกับแผงวงจรไมโคคอนโทรลเลอร
   ของ inex ไดทันที 
• ใชไฟเลี้ยง +5V จากจุดตอ JST
• ขนาด 2x 4 เซนติเมตร

• ติดตั้ง คอ นเน็กเตอร PlayStation ตัวผู สําหรับ ตอ กับ แกน 
   บังคับ หรือ จอ ยสติ๊ก ของ เครื่อง เลนเกม เพลย สเตชั่น
• ใชงาน ได กับ แกน บังคับ หรือ จอ ยสติ๊ก ของ เครื่อง เลน
   เกม เพลย สเตชั่น ทั้ง แบบ PS1 และ PS2
• มี จุด ตอ Din, Dout, CS และ CLK สําหรับ เชื่อม ตอ กับ 
   ไมโคร คอนโทรลเลอร เพื่อ รับ สง ขอมูล อนุกรม 
• ใชงาน ได กับ ไมโคร คอนโทรลเลอร ได ทุก ตระกูล
• มี ข้ัว ตอ แบบ JST เช่ือม ตอ กับ แผง วงจร ไมโคร คอนโทรลเลอร 
   ของ INEX ได ทันที 
• มี จุด ตอ แบบ อิสระ เพ่ือ รองรับ แผง วงจร ท่ี ผูใชงาน ทําข้ึน เอง
• ใช ไฟ เลี้ยง +5V จาก จุด ตอ JST หรือ จาก คอ นเน็กเตอร 
    PSX BUS
• ขนาด 3x4 เซนติเมตร

• ใช LED กลม ขนาด เสน ผาน ศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร 
   พรอม วงจร ขับ 
• มี ให เลือก 5 สี คือ สีแดง, เหลือง, เขียว, ขาว, ฟา 
• ใช ไฟ เล้ียง +5V กระแสไฟฟา สูงสุด 20mA 
• จุด ตอ สัญญาณ ของ แผง วง จรจัด สัญญาณ ผาน
    คอ นเน็กเตอร JST 3 ขา  ทําให สามารถ ใชงาน 
   รวมกับ บอรด ควบคุม ตางๆ รวมท้ัง ชุด ควบคุม หุนยนต 
    ของ INEX ได อยาง สะดวก

ประกอบดวย 
บอรด ZX-LED,สาย JST3AA-8 และ เอกสาร ประกอบการ ใชงาน

ZX-PSX
PlayStation controller Interface board
แผง วงจร เชื่อม ตอ แกน บังคับ เครื่อง เลนเกม เพลย สเตชั่น

#8000303 @ 270 บาท 

ประกอบดวย : 
แผง วงจร ZX-PSX, สาย 
JST3-8AA 4 เสน และ เอกสาร 
ประกอบการ ใชงาน

ZX-LED
แผง วงจร ขับ LED 

#8000259 @ 47 บาท

• LED กลม 3 สี เสน ผาน ศูนยกลาง 5 มม. แบบ 
   แอโนด รวม พรอม วงจร ขับ 
• สามารถ ขับ แสงสี หลัก ได ครบ ควบคุม ดวย แรงดัน
• ใช สัญญาณ PWM จาก ไมโคร คอนโทรลเลอร ใน 
   การ กําหนด สี ของ LED ได  
• ใช ไฟ เลี้ยง +5V กระแสไฟฟา สูงสุด 20mA 
• จุด ตอ สัญญาณ ของ แผง วง จรจัด สัญญาณ ผาน 
   คอ นเน็กเตอร JST 3 ขา  ทําให ใชงาน กับ บอรด 
    ตางๆ รวมทั้ง ชุด หุนยนต ของ INEX ได อยาง 
    สะดวก

ZX-LED3C  
แผง วงจร ขับ LED 3 สี 

#8000260 @ 240 บาท

ประกอบดวย 
บอรด ZX-LED3C, สาย JST3AA-8 จํานวน 
3  เสน และ เอกสาร ประกอบการ ใชงาน

โมดูล นาฬิกา เวลาจริง บอกเวลา และ วันท่ี ตาม ปฏิทิน 
แสดง ขอมูล ได หลาย รูปแบบ พรอม จุด ตอ สัญญาณ 
ความถ่ี 1Hz, 4.096kHz, 8.192kHz และ 32.768KHz 
เลือก ได ดวย ซอฟตแวร การ เช่ือม ตอ กับ อุปกรณ ภายนอก 
ทําได งาย ดวย สาย สัญญาณ เพียง เสน เดียว รับ-สง ขอมูล 
แบบ Half-Duplex ลอจิก 5V ไม กลับ ข้ัว สัญญาณ อนุกรม 
แบบอะ ซิงโครนัส 8N1 อัตรา บอด 9600 บิต ตอ วินาที 
ทําให ไมโคร คอนโทรลเลอร ทํางาน ดาน นาฬิกา เวลาจริง 
ไดงาย ข้ึน รวมถึง BASIC Stamp  ดวย

ZX-17

โมดูล นาิกา เวลาจริง

#8000212 @ 428 บาท

เหมาะสําหรับ เป น อุปกรณ ต อ พ วง เพื่อ ส ง
สัญญาณ เตือน ใช ลําโพง เปยโซ มี อิม พิ แดนซ 
32Ω มี คา ความถี่ เรโซแนนซ ใน ยาน 1 ถึง 3 KHz

ZX-Speaker
แผง วงจร ลําโพง เปยโซ

#7200098 @ 50 บาท

ZX-NUNCHUK
แผง วงจร ติดตอ ตัวควบคุม Wii Nunchuk

• ใช เชื่อม ตอ กับ ตัวควบคุม Nunchuk ของ เครื่อง เลนเกม Wii โดย ไม ตอง ดัดแปลง
   ตัวควบคุม แตอยางใด
• จัด สัญญาณ ออก เปน แบบ บัส I2C ทําให สามารถ เชื่อม ตอ ไมโคร คอนโทรลเลอร ได งาย 
• ใชงาน กับ ไมโคร คอนโทรลเลอร สมัยใหม ได ทุก ตระกูล
• มี ขั้ว ตอ แบบ JST สามารถ เชื่อม ตอ กับ แผง วงจร ไมโคร คอนโทรลเลอร ของ inex ได ทันที 
• ใช ไฟ เลี้ยง +5V จาก จุด ตอ JST มี วงจร ควบคุม ไฟ เลี้ยง คงที่ +3.3V บน แผง วงจร 
• ขนาด 2 x 4  เซนติเมตร

ประกอบดวย : 

แผง วงจร ZX-NUNCHUK, สาย JST3-8AA 2 เสน และ เอกสาร ประกอบการ ใชงาน

#8000339 @ 190 บาท

หาก ตองการ รีโมต Wii Nunchuk เพิ่มเติม มี จําหนาย แยก 

#9000125 @ 1,170 บาท 

หาก ตองการ ครบ ทั้ง ชุด Nunchuk interface kit #8000347 @ 1,290 บาท 

ZX-PSX 
PlayStation controller interface board

Technical features

- The male Play Station controller connector for supporting Play Station 
controller.

- Works with Play Station 1 and 2 controller

- Din, Dout, CS and CLK pin for interfacing with any microcontroller

- All signal pin use 3-pin JST connector for connecting INEX microcontroller 
board

- Optional 100-mil connnector for supporting all signal pins on the PSX Bus.  

- Supply voltage +5V from JST connector or PSX bus connector.

- Size is 3 x 4 cm.

Includes : 4 of JST3AA-8 cables and Documentation.

ZX-LED 

Single LED output module

- 8mm. Single LED

- Active with logic “1” include  driver on-board.

- Suitable supply voltage +3 to 5Vdc

- Interface with microcontroller and logic circuit

- INEX Standard 3-pin JST connector. Comfort to use 
with INEX controller boards.

- Available 5 colors (Red/Green/Yellow/Blue/White) 

Includes JST3AA-8 cable and Documentation.

ZX-SPEAKER

- Drive sound to Piezo speaker  32Ω

- Suitable supply voltage +3 to 5Vdc

- INEX Standard 3-pin JST connector. Comfort to use 
with INEX controller boards.

- Suitable supply voltage +3 to 5Vdc

- Supply with JST3AA-8 cable and Documentation 

ZX-17 Serial Real-time Clock

- Real -Time Clock data inclusive of Hour, 
Minute, Second, Date, Day, Month and Year.

- Microcontroller can access to read real-time 
clock data all the time.

- Interface is in 8N1 format and Direct logic at 
9600 bps. baudrate.

- Supply voltage of +5V 50mA

- INEX Standard 3-pin JST connector. Comfort 
to use with INEX controller boards.

Includes : JST3AA-8 cable and Documentation.

- Drive DC motor 2 channels with bi-color 
LED indicator.

- L298 driver Max. load current 3000mA 
(3A). 

- Fully 3-Control signal wires

- Suitable supply voltage +9 to 24Vdc.

- Opto-isolation for separating ground of 
control voltage (+5V) and Motor voltage 
(+Vm).

Includes : 2 of JST2A cables and 
Documentation.

- Drive DC motor 2 channels with bi-color 

- L298 driver Max. load current 3000mA 

- Opto-isolation for separating ground of 
control voltage (+5V) and Motor voltage 

- Drive DC motor 2 channels with bi-color LED 
indicator.

- L293D H-Bridge driver 

- Max. load current 600mA.

- Fully 3-Control signal wires

- Suitable supply voltage +4.8 to 30Vdc. 
Separate control voltage (+5V) and Motor 
supply voltage (+V)

- INEX Standard 3-pin JST connector. Comfort 
to use with INEX controller boards.

Includes : 3 of JST3AA-8 cables and 
Documentation.

Application board & Module

- Interface with Wii Nunchuk remote control directly. 
Modification the remote control is not required.

- Two-wire Interface. Easy to interface with any 
modern microcontroller

- Connect to INEX microcontroller board via 3-pin JST 
connector.

- +5Vdc supply voltage. On-board +3.3V regulator.

- 2x4 cm. size.

Includes : 2 of JST3AA-8 cables and Documentation.

The Wii-Nunchuk remote control is optional. This is also 
sold separated. Controller is provided in the Nunchuk 
Interface kit (#8000347).

ZX-MOTOR298 
2-Channels 2A DC motor driver board

ZX-DCM2 
DC motor Driver Board
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Switch

iZEBOT

The Intelligent mobile robot on BASIC with Stamp - BOX

This is an amazing robot kit for everyone, you can build 
and control it by PBASIC programming. Controlled 
by i-Stamp2P24 (BASIC Stamp2P24 microcontroller 
OEM board). You can also learn programming and 
gain experiences about many type of sensors such 
as Switch/Touch sensor, IR reflector for Line tracking 
and Wheel encoder, Distance sensor and IR module. 
Addition Wireless communication via Infrared is also 
included.

This kit includes Stamp-BOX2P controller, DC gearbox, 
Switch, IR reflector for line detection and encoder, IR 
module and Remote control for IR communication 
and control, GP2D120 module for object detection, 
Circle base, Grid plate. 

There are more mechanial parts to build 2 formats 
: iZEBOT and RoboTank. Provided in the kit are User 
Manuals about programming and Robot Construction 
instructions as well as its SOFTWARE CD.

All parts enough to build and modified the 2 robot 
platforms

DOCUMENTATIONIR Reflector

Wheels, TiresCircle base
Track & Wheel

IR Remote controlDistance sensor IR Module

CD-ROM 

The Stamp-BOX2P is a compact-microcontroller board that 
has many features. It has 8-analog input, 7-digital I/O, 2-DC 
motor outputs support 4.5-6Vdc, 3-RC servo motor port and 
a Piezo speaker. Connect the Serial or COM port and support 
USB to Serial port converter (UCON-232S is recommended)

RoboTANK
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NX-887
PIC16F887 Microcontroller Experiment board
This is the ADVANCED version of the PIC micro. Experiment set !!!

• Supports PIC16F887/87x & PIC18Fxxx. On-Board PIC16F887- 
20MHz

• In-system program with the ISP programmer via USB port 
(included)

• Selection of RUN/PROG mode by switch

• Supplies power of +5V 500mA

• Proto board measuring 2.5x7 Inches, 800 points

• RS-232 serial port interface

• 1Hz- 1kHz pulse generator

• 4-Push switch

• 32-channel LED Monitor

• Piezo speaker

• LCD connector with brightness control

• 4-Ch. 0-5Vdc voltage source for ADC experiment

• 4 by 3 Matrix switch with pull-up capabilities

• 3-digit multiplexed LED display

• DS18B20 1-Wire Temperature sensor

CD DOCUMENTATIONADAPTOR CX-232  USB

In-System programming via USB port !!!!

Includes :

Experiment board, ISP programmer, USB cable, Serial port cable, 

LCD module, Jumper wire, DC adaptor, CD-ROM and Documentation.

PX-200
OEM-PIC kit2 Programmer

• Interface USB port and no need external power supply

• Program target PIC microcontroller via ICD jack (compatible 
ICD2)

• 3 of LED status (POWER, TARGET and BUSY) 

• Upgradable Operating System firmware with Software

• Compatible with PicKit2 programming software also see the 
latest support chip at www.microchip.com

Includes :

PX-200 board with base, USB cable, ICD cable,

CD-ROM and Documentation

PX-700
USB PIC/dsPIC Programmer

- Interface USB port and no need external power supply

- Program target PIC and dsPIC microcontroller on the 3 ZIF socket and support in-
system programming to target board via ICD jack (compatible ICD2)

- 3 of LED status (POWER, TARGET and BUSY) 

- Upgradable Operating Systewm firmware with Software

- Compatible with PicKit2 programming software also see the latest support chip at 
www.microchip.com

Includes :

PX-700 board with base, USB cable, ICD cable,

CD-ROM and Documentation

CD

DOCUMENTATION

 USB

CD DOCUMENTATION USB

PIC Microcontroller
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This is a high performance robot kit in C programming 
for power hungry hobbyist and people who interest in 
easy robot building and programming with high-level 
language.

This kit can build the mobile robot in name “Robo-11” 
that learn about control concept, sensor operation, 
programming skill and more…more.

Interactive C is a C language consisting of a compiler 
(with interactive command-line compilation and 
debugging) and a runtime machine language module. 
It have many functions and libraries to support robot 
programming. 

Includes :

AX-11 microcontroller board, Switch, IR reflector, 
GP2D120 IR Ranger, Encoder wheel detector, 2 of 
DC gearboxes and Mechanical parts for build and 
modified 8 sample robots, Serial cable, CD-ROM 

contains manuals and softwares.

AX-11 68HC11 Activity board features

- Controlled by 68HC11 Microcontroller

- 32KB RAM with backup circuit

- Serial port interface

- LCD16x2 display with LED backlight controlled by 
software

- Piezo speaker

- Drive 4-DC motors and 6-Servo motors

- 9-Digial input

- 8-Digital output

- 21-Analog input

- 6AA battery holder (Battery is not included)  

- Support USB to Serial port converter if require (UCON-
232S is recommended)

Touch sensor

IR ReflectorGP2D120 distance sensor

Nut & Screw setPlasic Joiners
Encoder wheel detector

DC gearboxes

AX-11 
microcontroller board

Serial cableTrack & Wheel

Universal Plate set
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Junior Digital Circuit Experiment board

- DC supply+5V (regulated)

- Clock generator with 4 frequencies  1Hz, 10Hz, 100Hz and 
1kHz

- Logic switch8 channels

- Logic monitor 8 channels

- Binary decoder1 ch. to decode Binary to BCD (0-9) on  LED 
segments

- Pulse  switch 2 channels

- Supply voltage input+9V from external DC adapter

- Breadboard2.5 x 3.5 inches. 390 contact points.

Versatile Digital Circuit Experiment board
This is the next step in Digital circuit experiments. The NX-
4icomes packed with more tools and features. NX-4i is 
designed to support basic and advance digital circuit 
experiments up to the basic microprocessor operations. In 
Addition, there is the Function generator, Multi-output DC 
power supply and Power amplifier on-board. Experimenters 
can use this board for simple Analog circuit experiments.

Features
- Dual DC power supply ±12V 1A and ±5V 1A with Short circuit 
protection and indicators

- 8-ch. Logic switch with indicators

- 16-ch. Logic monitor

- 2-Debounce switch

- 3-State TTL Logic probe

 - Indicate Hi-Low Logic and Pulse

- Function generator

 - 1Hz to 100kHz frequency output. Button Selection with 

   Frequency range indicators.

 - 3 Waveform selection : Sine, Square and Triangle

 - Complete with a TTL output

- Binary to Hexadecimal decoder 4 digits

- 8-Bit Analog to Digital Converter

 - Maximum input voltage +5V

- Adjustable 0-5V Voltage reference source for A/D

Digital circuit experiment board
- DC supply+5V (regulated)o +9V (unregulated)

- Clock generator with 4 frequencies  1Hz, 10Hz, 100Hz and 1kHz

- Logic switch8 channels with display

- Logic monitor8 channels

- Logic probeshow Logical “HIGH”, “LOW” and “PULSE”

- Binary decoder2 ch. to decode Binary to HEX on  LED segment

- Debounce switch 2 channels

- Current driver with ULN20035 channels

- 0-5V Voltage reference for ADC

- On-Board Piezo speaker

- Power Supply voltage input+9V from external DC adapter

- Breadboard 2.5 x 7 inches. 800 contact points.

Includes :  NX-100 plus board, manual, Wires and DC power adapter

- 8-Bit Digital to Analog Converter

 - Output of 0 to +5V R-2R ladder type

- Breadboard 5” x 7”  1,600 points contact

- 7-segment LED in Common Anode and Cathode

 - 2 digits with limit-current resistor each

- 250mW Audio Amplifier 

 - with 250mW 8Ω Speaker

- 8-ch. High-Current Driver. 

 - +12V 500mA Load driver. 

 - Supplied with Screw terminal block

Includes : Experiment board, AWG#22 Wires box, User manual 
and Simple Digital ICs for multiple experiments.

ACCESSORIES

DOCUMENTATION

ADAPTOR

ACCESSORIES

ADAPTOR

AX-1

NX-4i

NX-100 plus 
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ZX-COLOR 
#8000258

- The main sensor component is the TCS230 
programmable chip that does RGB color sensing 
with a light-to-frequency converter and 2-White LED 
illuminators.

- 2 Operation modes; Selected by jumper. 

 1. Color mode – Color reading, output as 
analog voltage 0 to 5V. Color and Lightness within 
ranges of  64 steps , suitable for 8-bit or better A/D 
system.

 2. Match mode –  Match color detection, 
output as active-low digital signal when Color being 

MEMSIC2125 2-Axis 

Accellerometer sensor
#9000056

Low cost, dual-axis thermal accelerometercapable 
of measuring dynamic acceleration(vibration), 
incline and static acceleration(gravity) with a range 
of  ±2 g.

• Measure 0 to ±2 g on either axis; less than 1mg 
resolution

• Temperature range 0 to 70C

• Simple, pulse output of g-force for X and Yaxis

ZX-METAL The metal detector module
#8000273

• Detect presence of any metallic object

• Detection Indicator

• Digital output. Active with logic “0”

• Operation range varies according to size of the metallic 
object 

• Adjustable sensitivity 

• An easy removable searching coil screw based terminal 
block

• JST connector for supporting all of INEX controller board

• Interface with any microcontroller 

CMPS03 Digital Compass
#9000045

This compass module has been specifically designed 
for use in robots as an aid to navigation. The aim was to 
produce a unique number to represent the direction the 
robot is facing.

Supply : +5V only required, 20mA typical

Resolution : 0.1 Degree

Accuracy : 3-4 degrees approximate  after calibration

Output : 

1 - Timing Pulse 1 to 37ms in 0.1ms increments

2 - I2C Interface, 0-255 and 0-3599 

SCL speed up to 1MHz

Small Size : 32mm. x 35mm.

Includes  ADX-CMPS03 interface board and  3 of 
JST3AA-8 cables with Documentation.

ZX-SHT11 Humidity/Temperature Sensor
#90000057 

The Sensirion SHT1x addresses humidity measurement issues 
head-on. A pre-calibrated synchronous serial interface in a tiny 
package provides humidity and temperature.

• High efficiency humidity sensor from Sensirion SHT11

•  2-wires interface (data & clock)

• Accuracy ± 3.5% in Humidity and ± 1% oC in Temperature

• Resolution 0.03% in Humidity and 0.01oC in Temperature

• Voltage operation 2.4 to 5.5V

Includes ZX-SHT11 module, 2 of JSTB3AA-8 cables with 
Documentation.

ZX-THERMOMETER

• Includes NTC thermistor ; 10k@25C ±3% and 
B25oC/85oC 3435k ±2% with a long wire and a 
WSTconnector

• NTC is coated by black epoxy for water 
resistance.

• Connect to INEX microcontroller board via 
3-pin JST connector.

• Output is DC voltage related with 
temperature linearity

• Wide range DC supply voltage +1.8 to 
+5.0Vdc.

• 2x4 cm. size.

ZX-PIR Motion detector module
#8000319

• The PIR Sensor detects motion up to 20 feet away by using a Fresnel lens and infrared-sensitive element to detect changing 
patterns of passive infrared emitted by objects in its vicinity. 

• Inexpensive and easy to use.

• Simple 3-pin connection

• Single bit output

• Small size - easy to conceal ( 0.96 x 1.0 x 1.27 in.) 

Includes 3 of IDC female cables, Custom JST cable for connect with INEX's controller board.

• The module has a plastic protection tray

• Supply voltage of +5V from the main controller board that interfaced via JST 
connector.

• Available with a small searching coil.  Activated via a simple proximity switch.

Includes ZX-METAL board, JST3-8AA cable, Small searching coil and Documentation

read matches defined color.

- One  output with 3-pin JST connector. Interface with any microcontroller and INEX’s 
microcontroller boards. Connect to any Analog input pin in Color mode and any Digital 
input pin in Match mode.

- 0 to 5mm. detection range from the object target.

- 6-bit MSB color data   

- Requires +5V 35mA low current consumption for longer battery life.

Includes Calibration switch board and cable, JST3AA-8 cable and Documentation.

• Analog output of temperature

• Low power operation : < 4 mA at 5 vdc

Includes MEMSIC2125 module, ADX-2125 interface board, 3 of JSTB3AA-8 cables 
with Documentation.

ZX-03Q Infrared 

Reflector sensor

Includes ZX-THERMOMETER module, water resist NTC thermistor with cable, JSTB3AA-8 
cables and Documentation.
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Switch

UCON-232S

Light Sensor

LED

This kit is suitable for everyone who wants to learn robotics.

Programming Robo-CIRCLE is very easy. Beginners can start with the graphical 
based iconic software called Logo Blocks. The next step is to a text-based 
software called Cricket Logo. Cricket Logo has more features and command to 
allow users to modify more in-depth the functions of their robots.

Includes : 

i-BOX3.0 controller, Switch (2), Light sensor (2), IR Reflector (2), Circle base, Grid 
plate, 2 of DC Gearbox (120:1), Wheels, Tires, Mecahnical parts, Plasic Joiners, 
USB to Serial converter, Serial cable, CD-ROM and Documentation.

The first programmable robotic kit for 
everyone
This is an intelligent educational robotic 
kit for beginners. The brain is a compact-
size programmable microcontroller board. 
Users can program using Logo language 
in text and graphical based icons. It’s a 
fully automatic robot which is suitable for 
lower and higher educational students as 
well as many people who are interested in 
microcontroller applications without much 
programming knowledge & skills.

iBOX3.0 controller board features :

- 16KB flash memory 100,000 write cycle

- 4-ch. DC motor driver with indicators

- Piezo speaker

- 4 Analog inputs with 10-bit A/D converter

- 4 Digital inputs

- 2 Digital outputs

- RS-232 serial port interfacing; support USB 
to serial port converter

DOCUMENTATION

IR Reflector

USB to Serial converter

DC Gearbox (120 : 1) Wheels, TiresPlasic JoinersSerial cableCircle base Grid plate

Screw

CD-ROM 
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It controls up to 16 servos, and may be 
networked together so that two boards 
can control up to 32 servos using a 
single I/O line. You will appreciate the 
value of this device and be able to 
enjoy several advanced features.

ZX-RELAY16

I2C-Based 16-ch. Relay driver board
- Drive 12V relay 16 channels with LED status

- Require +12V 2A external power supply per one board

-  Expandable to 8 boards maximum to drive relay up to 128 ch.  
Address selectable with 3 jumpers

- Relay’s contact rating can support  220Vac 5A or 600W load. Use 3pin 
screw terminal  block to easy wiring.

- Interface via I2C bus with any microcontroller

- Connect to INEX microcontroller board via 3-pin JST connector.

- 8x5 cm. sizing

- The board is attached on the plastic base plate to protection and 
easy to intallation.

Includes : 2 of JST3AA-8 cables and Documentation.

- Runtime Selectable Baud rate. A serial message switches the baud rate 
from 2400 to38400 Baud.

- Servo Ramping. 63 ramp rates (0.75 - 60seconds).

- Position Reporting. User may request positionof an individual servo at 
any time.

- Enhanced Resolution.  0 - 180 degree servo rotation at 2 microseconds 
per step.

- USB port interface and serial interface for microcontroller.

- +6Vdc separate voltage supply to Servo motor

Includes JST3AA-8 cable, Serial port cable and Documentation.

The INEX Serial LCD (non-backlit) provides you with full control overall of its 
advances LCD features.

- Serial interface 1-signal pin

- Select 2 connection signal : direct & invert

- Select display 1 line or more

- Select 2 baud rates 2400 or 9600 bps in 8-N-1

- Compatible Scott Edwards SLCD

- Supply voltage 5Vdc

Includes JST3AA-8 cables and Documentation.

The INEX UCON-UART board is a small 
development tool based on the 
FT232RL USB toSerial UART interface 
chip. INEX created this tool in order to 
provide microcontroller developersto 
have easy access to a PC’s USB port 
using the FTDI virtual device drivers. 
This tool is also areference design for 
customer-based applications using the 
FTDI chip in-circuit.

• Based-on FT232RL USB to Serial TTL-level UART converter chip

• Single chip USB to asynchronous serial data transfer interface.

• Entire USB protocol handled on the chip - No USB-specific firmware 
programming required.

• UART interface support for 7 or 8 data bits, 1 or 2 stop bits and all parity.

• Fully assisted hardware or X-On / X-Off software hand shaking.

• Data transfer rates from 300 baud to 3 Megabaud (RS422 / RS485 and at 
TTL levels) and 300 baud to 1 Megabaud (RS232).

• 256 byte receive buffer and 128 byte transmit buffer utilising buffer 
smoothing technology to allow for high data through put.

• Full UART pin configuration includes TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD and 
RI• Get power from USB bus and supply power to external not over 100mA

• Jumper to select the logic level between +3.3V and +5V

• Interface with any microcontroller to communication with computer via 
USB port.

• Support the Virtual COM port. Programmer can create the popular visual 
programming tools such as Visual BASIC, Visual C or Borland Delphi.

• The latest driver can download from http://www.ftdichip.com

Includes USB cables and Documentation.

ZX-SERVO16U
16-Ch. Serial Servo motor controller.

UCON-UART
USB to UART Controller board

SLCD 16x2 

Serial LCD Module 16 Char. 2 Lines

This converter is a necessity for the interface between 
USB port only computers & RS-232 serial port only 
Experiment Boards and Microcontroller Project Boards. 

Specification

- USB VID, PID , Serial Number and Product Description 
strings in internal EEPROM.

- Full handshaking & modem interface signals

- Compatible with any USB bus powered devices

UCON-232S 
USB to RS-232 Serial port converter
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#8000363

C / C++ Programming

The POP-BOT is the first of its kind with Arduino compatibility features packed 
into a mobile robotic platform. It comes complete with wheels, motors, sensors, 
software, documentation, etc... If you like the Arduino programming platform, 
you will LOVE POP-BOT. The POP-BOT MCU comes in 2 parts, the POP168 Module 
and the RBX-168 board power module board.

*  For Enthusiasts, the kit goes beyond the traditional Arduino boards by offering a 
comprehensive set of parts that will let you build an Arduino Powered Autonomous 
Robot and further explore Arduino and the ATMEGA168 processor.

* For Students and Teachers the set comes with a comprehensive set of Activities 
and Training Sessions for introducing Electronics, Sensors and Microcontrollers using 
the well-popular Arduino Platform. No soldering is required so the kit is perfectly safe 
for the Classroom.

POP-168 Module

POP-168’s pin assignment is similar BASIC Stamp module. It includes serial  
communication circuit for downloading and data communication with computer. 
Arduino POP-168 module’s hardware is compatible with Arduino-mini in Arduino 
project (www.arduino.cc/en)

RBX-168 Power Module

The RBX-168Robot controller board is a complete, low-cost development platform 
designed for those interested in learning and using Arduino POP-168 module in 
robotic applications. Its compact size, convenient features, and low price make it 
an ideal tool for the student and educator.

Touch sensor IR Reflector

Features
* Screw terminal block for battery connections. It 
supports +4.8 to +12Vdc and has an on-board power 
switch.

* +5Vdc switching regulator power supply circuit. 

* 2-push button switch 

* 5-Universal port support Analog input function and 
Digital input/output function

* 2-Analog input port.

* I2C bus port

* USB serial port interfacing. 

* 2-ch. DC motor driver with indicators. Support motor 
voltage 2.5 to 13.5Vdc.

* 2-Servo motor output

* Piezo speaker connections 

Activities 
* Movement activity (simple movement and avoid 
obstacle with touch sensors)

* Serial LCD interfacing 

* POP-BOT line tracking (simple line tracking, crossing 
line condition, white and black line tracking example)

* POP-BOT Edging Detection

More activities with optional parts
* Interfacing with the distance sensor

* Touchless object avoiding 

* Drives Servo motor

* Object seeking ability

Part list
POP-BOT controller board

16x2 Serial LCD module with back light

Touch sensor

Infrared reflector

DC motor gearboxes

Wheel & Tire set

Black circle chasis

UCON-4 USB to serial converter cable

Nut & Screw set

CD-ROM (manual, software and example code)

Optional

POP-BOT controller board

16x2 Serial LCD 
module with back light

DC motor gearboxesWheel & Tire setBlack circle chasis
UCON-4 
USB to serial converter cable

Nut & Screw set

Plasic Joiners

GP2D120 distance 
sensor Standard servo motor
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PIC Station3
Multi-processor PIC microcontroller Experiment board

Technical features Microcontroller section

- 3 of PIC microcontroller main sockets for supporting the different package of 
PIC micrcontroller. It includes :

 40-pin socket that inserted PIC16F887 chip. Also, you can change to any 
40-pin DIP of PIC16f/18F microcontroller

 18-pin socket that inserted PIC16F88 chip. Also, you can change to any 
18-pin DIP of PIC16F/18F microcontroller

 20-pin socket that inserted PIC16F690 chip. Also, you can change to 
any 8/14/20-pin DIP of PIC16F/18F microcontroller and special bonus; the 6 
pin female header for supporting the PIC10F202 module (must use only one 
package in a time)

- Each microcontroller socket has ICD2 jack for supporting the In-system 
programming (PX-200 or PX-700 USB programmer is recommended). You can 
program and run all 3 sockets in same time. No need to change !

- Fixed 20MHz crystal clock for 40-pin microcontroller and 4MHz crystal for 18-pin 
PIC microcontroller

- Free clock source selection for 20-pin PIC microcontroller socket 

- Prepare all I/O port of PIC microcontroller in each socket

- Direct downloading via ICD2 jack  by Microchip's PicKit-2 software. It can 
operate with WindowsXP and Vista. You can set the full option of configuration 
bits for each microcontroller

- One mode switch for program and run in each microcontroller socket with 
Mode LED indicators.

- Support the multi-processor experiments and applications.  

Experiment tools :

-  +5Vdc supply voltage

- 8-LED are active with logic “1”  

- LCD connector support 16x2 LCD up to 20x4 LCD 

- 4 of push-button switches with pull-up resistor

- 2 of RS-232 serial port interfacing circuits

- Pulse generator 1Hz, 10Hz, 100Hz and 1kHz with LED indicators

- 4 of 0 to +5V Variable voltage sources for A/D converter experiment

- Freely Piezo speaker

- Mini-breadboard 4.5 x 3.5 cm. 170 points

- 187 soldering pads prototyping area 

Include : PIC Station-3 board, CX-232 serial port cable, DC adaptor, 16x2 LCD 
module with cable, Wire jumpers and Technical leaflet

Skit-PIC Station3 
Multi-processor PIC microcontroller Experiment board

This is the latest generation of INEX's PIC microcontroller experiment 
kit. Skit-PIC Station 3 supports lots of PIC microcontroler package and 
all can work in same time. No need swap the chip in each socket. It 
means experimenters could be learn and develop the multi-processor 
system in only one experiment platform.

Skit-PIC Station 3 comes with PX-200 USB in-system programmer, PIC 
Station 3 experiment board and also the necessary experimental 
components. It was designed to allow students or engineers to easily 
exercise and explore the capabilities of the PI C microcontrollers.

Skit-PIC Station 3 supports all popular software development tools such as 
Microchip's MPLAB IDE, H I - T E C H  C ,  CCS C compiler, MikroBasic, 
MikroC etc. The CD-ROM contains MPLAB IDE, some the limit version of 
popular Basic and C compiler.

Kit contents :

PIC Station-3 experiment board, PX-200 programmer, USB cable, 
CX-232 Serial port cable, DC adaptor, 16x2 LCD module with cable, 
Wire jumper set, CD-ROM and Technical leaflet.

CD DOCUMENTATIONADAPTOR CX-232

 USB CD DOCUMENTATIONADAPTOR  CX-232
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This is a popular MCS-51 microcontroller-based robot kit. This kit is suitable for students 
in technical colleges as well as universities. It's based on an Atmel AT89C51AC2 
microcontroller. You can write the control programs in Assembly, BASIC and C. A 
4KB version of the Raisonance's RC-51 C compiler is included and example C code is 
provided in the manual.

Kit Contents :

• RBX-51AC2 controller board • 2 of 4.5-6V DC motor, 180mA, 48:1, 4kg/cm torque • Base plate • 20 
of straight joiners; 20 of right-angle joiners; 20 of obtuse-angle joiners • Track & wheels set with axles, 
spockets and base • Screw, nut and spacer set • GP2D120 4-30 cm. Infrared ranger • 2 of ZX-03 
Infrared reflectors • ZX-IRM 38kHz infrared receiver • ER-4 infrared remote control • Battery holder for 4x 
AA batteries (batteries are not included) • 2-line, 16-character LCD module with backlight • CD-ROM 
contains manuals, 4KB RC-51 C compiler and example code

Requires PC with Windows XP SP2 or later 

This is a medium-skill level robot kit in real microcontroller programming, 
suitable for students in technical colleges as well as universities. It's based 
on a Microchip PIC16F887 microcontroller. You can write control programs 
in assembly, BASIC and C. A demo version of the C compiler is included, 
and example C code is provided in the manual.

Medium-level Robot Kit Contents :
    * RBX-877 rev.2007 PIC16F887 microcontroller Robot controller board

    * PX-200 USB programmer

    * 2 of 4.5-6V DC motor, 180mA, 48:1, 4kg/cm torque

    * Base plate

    * 20 of straight joiners; 20 of right-angle joiners; 20 of obtuse-angle joiners

    * Track & wheels set with axles, spockets and base

    * Screw, nut and spacer set

    * GP2D120 4-30 cm. Infrared ranger

    * 2 of ZX-03 Infrared reflectors

    * ZX-IRM 38kHz infrared receiver

    * ER-4 infrared remote control

    * Battery holder for 4x AA batteries (batteries are not included)

    * 2-line, 16-character LCD module with backlight

    * CD-ROM with manuals, MirkoC demo software

Requires PC with Windows 98SE or later and USB ports.

RBX-877 (rev.2007) controller board features :
    * Controlled by PIC16F887 microcontroller

    * Download program via ISP with PX-200 USB programmer

    * PC Serial port interface

    * Piezo speaker

    * LED indicator

    * 2x DC motor ports

    * 3x servo motor ports

    * 9x programmable ports support Analog input and Digital input/output

    * I2C bus connector with pull-up resistors

   * UART connector for supporting the Serial RF device such as ZX-BLUETOOTH and 
XBee-PRO module

PX-200 USB programmer

Infrared ranger

Infrared ranger

Touch sensor

Track & wheels set 

Track & wheels set 

DC motorBase plate

Infrared reflectors

Infrared reflectors

infrared receiver

infrared receiver

DC motor

Screw, 
nut and spacer setPlasic Joiners

 ER-4 infrared remote control

 ER-4 infrared remote control

RBX-877 rev.2007 PIC16F887

RBX-51AC2 controller board 

features :

• Controlled by AT89C51AC2 microcontroller 
• Download program via serial port (support 
the USB to serial port converter; UCON-232S 
is recommended - not included). • Piezo 
speaker • 3 x LEDs • 2 x DC motor ports • 3 
x servo motor ports • 6 x Analog input ports 
with 10-bit A/D converter • 5 x Digital input/
output programmable ports • I2C bus 
connector with pull-up resistors
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Support all standard AVR Tools
[Open Source]

 • C Language - AVR Studio + WinAVR (Win32 only) 

 • C/C++ Eclipse + AVR Plugins + AVR LibC (for Linux and MacOS X), 
(WINAVR for Win32) 

 • Wiring software (Win32, MacOS X and Linux)

[Commercial]

 • BASIC / C / Pascal - MikroElektronika 

 • ImageCraft C compiler, etc...

 The INEX’s JX-Mega128 microcontroller board is re-designed from the 
original Wiring Board by Hernando Barragan, (see Wiring Project on http://

www.wiring.org.co).

Include : JX-Mega128 board, miniB USB cable, 

CD-ROM and clear plastic box.

JX-Mega128 

ATmega128 Microcontroller board - Compatible with Wiring 

Project 

Features
• AVR Microcontroller ATmega128 in Palm size.

• Running speed 16MHz

• Built-in USB serial converter for Upload and Serial communication 

• On board 10 pin standard In-System Programming Connector 

• On board +5V. Low dropout voltage regulator with DC. input terminal Power 
source selectable between USB Bus powered or On board power supply. 

• Both pin name and Wiring’s port numbering indicate on connection pads 

• Operation voltage 5 V. 

• Download by Bootloader (STK500V2 Compatible and Wiring software ready) 
via USB port with USB to serial converter chip; FT232RL

• 16x2 LCD module is on-top.

• 51 I/O ports free connection for interfacing the real-world applications. Only 
PortA are shared with LCD module connection.

CD

POP-168 ATmga168 Matchbox microcontroller
The POP168 is a flexible board with no hidden components which allows full development of its 
features with AVR Standard tools like the like IAR C/C++ ,  MikroElektronika Mikro BASIC/ MikroPascal 
for AVR, and also the open-source tool WINAVR: AVRGCC for Windows ... etc. Therefore POP-168 is 
the most choice for Beginner thru Professional

The recommended development tool for POP-168 module is Arduino. Arduino is an open-source 
electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. Itํs intended 
for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments. 
Arduino can sense the environment by receiving input from a variety of sensors and can affect its 
surroundings by controlling lights, motors, and other actuators. The microcontroller on the board 
is programmed using the Arduino programming language (based on Wiring) and the Arduino 
development environment (based on Processing). Arduino projects can be stand-alone or they can 
communicate with software on running on a computer. 

The Arduino POP-168 was made from Innovative Experment Co., Ltd. (INEX : www.inexglobal.
com) Thailand. They make this module beasd-on the original Arduinominimodule and modify the 
bootloader firmware to protect the failure bootloader issue.

Create more applications with Computer interfacing With Serial server software, you can interface 
POP-168 with the popular computer software applications such as Visual Basic, Adobe Flash, Borland 
Delphi and Processing. 

Software development tool for beginner For new comers, we recommend the Arduino IDE for 
developing the program for POP-168. It is C/C++ language tool. You can download free of charge at 
www.arduino.cc and meet lots of libraries and example codes. 

Software development tool for advancer Not just the beginner, POP-168 can support the experience 
user. You can work POP-168 with standard development tools such as AVR Studio, WinAVR C compile 
and all commercial software tools.

Features :
• ATmega168 on-board

• Built-in RS-232 interface for Communication

• Immediate code upload with the built-in Bootloader

• Reset Button for reset capability

• Small form factor for compact size development

• ISP port for programming with the PX-400 and PX-4000 device

• SMD LEDs for indications

• Fully compatible with the Ardruino Project

• Pre-programmed bootloader ready suitable for Arduino 
software development tool.

JX-POP168 
The project board for POP-168 module

• Dual female socket 12 pin for support POP-168 
microcontroller module

• Prototype area 3.8" x 5" for making the circuit or 
small breadboard installation.

• 2 of power supply terminals

• For POP-168 and any interfacing circuit ; use 
the external power suypply such as DC adpator 
or battery 6 to12V 500mA (not include), on-board 
polarity protection circuit. Include the power switch 
and LED indicator.

POP Builder kit
Fully comprehensive startup kit for the POP168 Matchbox 
MCU development. Provides a good platform for 
developers to learn and understand the ATmega168 
MCU features and capabilities as well as learn about 
interfacing with sensors and programming the board for 
other applications.

Package Includes :

• 01 x POP-168 Matchbox MCU Module

• 01 x POP-Interface Board

• 02 x ZX-01 switch sensors

• 02 x ZX-LED indicators

• 01 x ZX-POTENTIOMETER sensor

• 05 x JST Sensor cable

• 01 x CX-4 Serial Download Cable

• 01 x CD-ROM

POP-Interface

POP-168 interface board
• Support POP-168 microcontroller module

• RS-232 interfacing via modular jack; support the USB to RS-232 
converter

• All 16-I/O port available via Female header and JST connectors

• Printed port name in Standard and Arduino project.

• Supply voltage +6 to 12V via DC jack and terminal block. +5V on-
board regulator. 

• Reset Button for reset capability

• Attach on the plastic plate to protect the board.

• Supplied with CX-4 serial cable.

CD  CX-4 DOCUMENTATION

DOCUMENTATION

MCU features and capabilities as well as learn about 
interfacing with sensors and programming the board for 

AVR Microcontroller

POP-168 ATmega168 Matchbox microcontroller module

• For the servo motor ;  support 4.8 to 6Vdc. wi th  
power switch and LED indicator. 

• On board +5Vdc regulator.  

• Reset switch.

• Free pads for connecting all microcontroller port pins. Thewy are assigned to 
compatible with BASIC Stamp port (P0 to P15) and Arduino microcontroller.  

• Provides in 3-pin JST connector for P0 to P7 (or A0 to A7).

• 6 of Servo motor connector. They are connected with P0 to P5 of POP-168 module.

• Supplied with CX-4 cable for connecting PC’s serial port. Support the USB to Serial port 
converter ; UCON-232S is recommended.
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