
Prijslijst CO Rosmalen 2015 

SMD onderdelen (op reel):  

• BTS117 low-side driver 60V/7A      €1,-  p/st. 

• BTS432 high-side driver 42V/11A      €1,-  p/st. 

• ULN2803A transistor array       €10,-  p/mtr. 

• 74HC245 octal 3-state transceiver      €1,-  p/mtr. 

• LM317 / SOT233        €10,-  p/mtr. 

• MOSFET RFD14N05 N-channel 50V/14A 0,1Ω    €15,- p/mtr. 

• BC847 NPN 45V        €1,-  p/50 st. 

• BCX54 NPN 45V/1A        €1,-  p/50 st. 

• BCV27         €1,-  p/20 st. 

• BZX84C4V7         €1,50  p/50 st. 

• BAS85         €1,50  p/20 st. 

• 10K0         €1,-  p/mtr. 

• 100K0         €1,-  p/mtr. 

Geen SMD maar ook leuk...  

• LED rood 4,5mm origineel HP      €1,-  p/mtr. 

Donaties Mans 

• BEM Single Board Systeem + I/O (waaronder microswitch druksensor, voeding, etc.)  €10,-  

• Meerdere 68HC11 SBC + I/O (SRAM, EEprom, RS485, opto, I2C, UART, etc.)   €5,- 

• Dubbele 6502 based SBC met originele Rockwell PIA's, VIA's, 8530, SRAM, TTL, RS232  €10,- 

• Eenvoudige Eagle Signal Generator 120KHz-500 MHz     €10,- 

• NIEAF antieke 250V ~ meter        €5,- 

• bouwkit stappenmotorsturing inc. stappenmotor, geen bouw handleiding.    €2,- 

• Philips Colour LCD + 8-48mm Zoom obj. 230V, composiet 1V/75Ω uit (BNC)   €25,- 

• Sommerkamp TS-780DX 10 mtr. (28-30MHz), AM/FM/SSB 100W, inc. headset  €40,- 

• AVO-8 meter opknappen of sloop        €5,- 

Donaties Hefid 

• Heathkit Scoop 2kan. begin '80er jaren,  € 25,- (afhankelijk van de staat) 

• Montakit BVM Volt-Ohm (Buisvoltmeter)  € 15,-  

• ATF-2 Telefoon's geschikt voor 70cm.  € 10,- p/st. of indien al omgebouwd €25,- 

• Velleman HPS40 cpl. in koffer   € 75,- (optie HmH) 

Donatie Bprosman 

• Variac 6A      € 20,- 

Donaties Brabander 

• PM5539 TV colour analyzer    € 25,- (optie Maarten Bakker) 

• PM3370 scoop + 4 kanaal plug-in   € 25,- (afhankelijk van werking) 

• Hoogspanningsweerstanden 10k Ohmite  € 1,- p/st. 

• Terassic Cyclon V-Soc dev. Kit   € 50,- (even kijken wat het precies is) 

• PM3500 Logic Analyzer voeding defect  €  20,- 



 

Donaties Franssel 

• MSX pc VG8020 vrijwel nieuw  € 10,- 

• Doos audio documentatie   € 10,- hele doos (even kijken wat het precies is) 

• BC-221 AH het. freq. meter.  € 20,- (optie Mans) 

• Doos CAT-5 kabel 10kg   € 15,- (even kijken hoeveel er nog in zit) 

Donatie Joof 

• Hammond kastjes 95 stuks   € 1,- p/st. 

Donatie Haasje93 

• Hsp. Probe 30KV voor multimeter  € 5,- (even kijken wat het precies is) 

Donatie Maarten Bakker 

• Verkeerslicht halogeen 12V/20W  € 10,- (even kijken wat het precies is) 

Donatie HmH 

• FPGA kit     € ? (even kijken wat het is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


