
Teclado de membrana de 16 botões

Visão geral do produto
Teclado de membrana de 16 botões com componente de interface para projetos de 
microcontroladores.

O suporte adesivo autocolante do verso fornece uma maneira simples de montar o teclado em 
uma variedade de aplicações.

Idéias de aplicação:

Sistemas de segurança;
seleção de menu;
entrada de dados para sistemas embarcados.
Como funciona
Os teclados matriciais usam uma combinação de quatro linhas e quatro colunas para fornecer 
estados de botão ao dispositivo host, geralmente um microcontrolador. Abaixo de cada tecla, 
há um botão de pressão, com uma extremidade conectada a uma linha e a outra extremidade 
conectada a uma coluna. Essas conexões são mostradas aqui:

Teclado de membrana com 16 botões



Para que o microcontrolador determine qual botão é pressionado, primeiro é necessário puxar 
cada uma das quatro colunas s (pinos 1-4) para baixo ou alto, uma por vez, e depois pesquisar 
os estados das quatro linhas (pinos 5 -8). Dependendo dos estados das colunas, o 
microcontrolador pode dizer qual botão está pressionado.

Especificações
Valores máximos 24VDC, 30mA
Vida útil: 1Mclicks+ (um milhão de cliques ou mais)
Tempo de religamento: ≤5ms
Interface de acesso: de 8 pinos à matriz 4 × 4
Dimensões do teclado: 69mm × 76mm (2.7in × 3.0in)
Cabo de dimensão 20mm × 85mm (0.78in × 3.5in)
Faixa de temperatura operacional de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F)

Resistência de contato de 500 (Ω)
Resistência de isolamento 100 M (Ω)
Força Operacional chave 150-200N
Tempo rebote 1 (ms)
A vida de 100 milhões de euros (vezes)
60 Temperatura de operação (C)
1, as características eletrônicas
Circuito Classificação: 35 V (DC), 100mA, 1 W
Resistência de contato: 10Ω ~ 500Ω
(Varia de acordo com os comprimentos de chumbo e diferentes daqueles do material usado)
Resistência de isolamento: 100MΩ em 100 V
Força dieléctrica: 250 VRms (50 ~ 60Hz 1 min)
Choque elétrico jitter: <5 ms
Expectativa de vida: tipo tátil: igual ou superior a um milhão de vezes
2, as propriedades mecânicas
Pressão de funcionamento: sensação de Toque: 170 ~ 397g (6 ~ 14 oz)
Interruptor de viagem:-tipo de toque: 0.6 ~ 1.5mm
3, os parâmetros do ambiente
Temperatura de operação:-40 a + 80
Temperatura de armazenamento:-40 a + 80
Temperatura: de 40,90% a 95%, 240 horas
Vibração: 20G, max. (10 ~~ 200Hz, o Mil-SLD-202 M204.Condition B)
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