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Gyártó Xeltek Xeltek Xeltek 

Típus SuperPro5000 SuperPro6000 SuperPro7000 

Támogatott eszközök száma (*1) 85 000+ 85 000+ 13 400+ (folyamatosan feltöltve) 

Támogatott gyártók száma 300+ 300+ 137+ 

Elérhető láb szám (*2) 144 144 144 

Működési mód (*3) PC alapú (USB2.0) 
Önálló 

PC alapú (USB2.0) 
Önálló 

PC alapú (USB2.0) 
Önálló 
LAN 

Programozási sebesség (*4) Lásd itt 30%-al gyorsabb mint az SP5000 10%-al gyorsabb eMMC 
programozás mint SP5000 esetén 

Támogatott NAND Flash / eMMC 2GB-ig 256GB-ig 256GB-ig 

Használható adapter család (*5) CX jelű adapterek CX jelű adapterek EX jelű adapterek 

Áramkörön történő programozás 
(*6) 

igen, adapterrel igen, adapterrel igen, adapterrel 

Csoportos 4 tagú adapter (*7) nincs. lásd SP7000 nincs. lásd SP7000 igen, Opcionális 

Beépített processzor (*8) ARM7 RISC MCU ARM9 32 Bit MCU + Linux az 
algoritmus végrehajtáshoz 

ARM11 RISC MCU 

Támogatott operációs rendszer Win XP/Vista/7/8 (32/64 bit) Win XP/Vista/7/8 (32/64 bit) Win XP/Vista/7 (32/64 bit) 

RoHS és CE tanúsítás 

   
Garancia 1 év 1 év 1 év 

Adatlap www.epromirok.hu www.epromirok.hu www.epromirok.hu 
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(*1) Az eszközök száma 2012. decemberben. Az aktuális támogatott eszköz lista megtekintéséhez látogass el a Xeltek letöltési oldalára és töltsd le az 
aktuális támogatott eszköz listát.  
Az SuperPro7000 támogatott eszköz listája folyamatosan kerül feltöltésre, egészen addig amíg meg nem haladja majd a SuperPro6000 támogatott 
eszköz számát. Mivel ennek a programozónak a belső szoftverje (firmware), az alapoktól lett újraírva, új algoritmusok fejlesztése szükséges a jelenleg 
az SP5000/6000 programozón elérhető eszközökhöz is. Felhasználói kérésre, a sürgős eszköz igények gyorsabban kerülnek támogatásra.  
(*2)  
� Xeltek SuperPro univerzális programozók 144 lábmeghajtással rendelkeznek, soklábú eszközök támogatása érdekében.  
� Egy univerzális Xeltek adapter minden azonos foglalattal ellátott eszközhöz használható. Néhány programozó és adapter gyártó a régebbi 
kialakítású adaptereket támogatja, melyek esetén többféle adapter variáció létezik azonos chip foglalat kialakításra is. Ez viszont nem praktikus 
megoldás.  
� A megbízható gyártás érdekében, a legjobb minőségű alapanyagok kerülnek felhasználásra.  
 
(*3) PC alapú mód USB2.0 kapcsolat használatával.  
Helyi hálózat (LAN) mód, a hálózaton keresztül történő távoli elérés érdekében. A LAN (helyi hálózat) egy olyan számítógép hálózat, ami az 
egymáshoz közel található számítógépeket összeköti pl. egy iroda épületen, lakáson, iskolán, stb. belül; A LAN rendkívül hasznos, erőforrás, pl. fájl és 
alkalmazás megosztás esetén. A SuperPro7000 felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkezik, aminek segítségével a felhasználó hálózaton keresztül is 
kezelheti a programozót. A LAN mód beállítása hasonló az általános USB módhoz. Egy hálózati kábel van csatlakoztatva a SuperPro7000 és a hálózati 
hub közé. További információk a készülék kézikönyvében.  
a) Egy vagy több egység kezelhető egy felhasználó által csoportos módban sorozatgyártás esetén. (Opcionális)  
b) Egy egység több felhasználó között is megosztható labor környezetben. (Opcionális)  
c) Egy letelepített egység távolról is vezérelhető.  
Önálló mód (nem szükséges PC). A beépített billentyűzete, LCD kijelzője és behelyezhető memóriakártyája (szabványos SD kártya) segítségével 
kezelhető. Könnyen testre szabható és egyszerűen bővíthető (1-15 egység) sorozatgyártás esetére. A projekt fájlok (aminek csak az SD kártya 
tárolókapacitása szab határt) létrehozásuk után az SD kártyára kerül letöltésre. 
(*4) SuperPro6000 = 30%-al gyorsabb programozás mint SuperPro5000 esetén.  
SuperPro7000 = 10%-al gyorsabb eMMC programozás mint SuperPro5000 esetén.  
(*5) SuperPro6000 ugyanazt a CX adapter sorozatot használja, mint a  SuperPro5000. Az EX adapter sorozat a SuperPro7000-hez lett kifejlesztve. Az 
EX adapter sorozat segítségével a SuperPro7000 rugalmasan alakítható mini csoportos programozóvá.  
(*6) Az ISP (rendszerben történő programozás) opcionálisan elérhető. Lásd a SuperProIS01 soros programozás alkalmazását.  
(*7) Testre szabott 4 foglalatos csoportos adapter + Programozás algoritmus. (Opcionális)  
(*8) Az ARM9 processzormag fejlesztett környezetének köszönhetően a programozási sebesség látványosan gyorsul. Az ARM9 processzor kevesebb 

hőt termel mint az ARM7 processzor, így csökken a programozás alatti túlmelegedés veszélye. 


