
Programator MEMprog2                                                     

Programator MEMprog2 to urządzenie dla osób, którym zależy na szybkim i wygodnym 
programowaniu układów pamięci EPROM, EEPROM, Flash EEPROM, NVRAM oraz 
szeregowych EEPROM. MEMprog2 jest następcą programatora MEMprog - główne zmiany 
w stosunku do poprzedniej wersji to dodanie interfejsu USB, solidnej obudowy i możliwości 
łatwej rozbudowy do programatora uniwersalnego SmartProg2 . 

 

 

 ponad 11261 programowanych układów, 
 szybkie programowanie układów pamięci 

EPROM, EEPROM, Flash EEPROM, 
NVRAM oraz szeregowych EEPROM, 

 gniazdo DIL40 ZIF,  
 podłączenie do PC poprzez USB 

(kompatybilne z USB 2.0 full-speed i USB 
1.1), 

 wygodne i łatwe w użyciu oprogramowanie 
kompatybilne z systemami: Windows 
95/98/Me/NT/2000/XP/2003/XPx64/Vista/7 

 możliwość rozbudowy do programatora 
SmartProg2 

 bezpłatna aktualizacja oprogramowania z 
Internetu,  

 

Informacje ogólne 

 MEMprog2 obsługuje prawie wszystkie typy pamięci: EPROM, EEPROM, NVRAM, 
Flash EPROM i szeregowy EPROM - wliczając w pamięci niskonapięciowe. 

 MEMProg2 umożliwia również testowanie statycznych pamięci RAM 
 Najlepszy programator w tej klasie w stosunku jakości do ceny 
 Bardzo szybkie czasy programowania w związku z zastosowaniem szybkiego układu 

FPGA 
 Do komputera PC podłączany jest przez interfejs USB. 
 MEMprog'a2 można w łatwy sposób upgradować do programatora uniwersalnego 

SmartProg2 dokupując "upgrade kit Xprog2 to SmartProg2" (ord.no. 60-0048).  

 
Część sprzętowa 



 Dzięki zastosowaniu układu FPGA programator ma do dyspozycji 40 pindriverów 
pozwalających na wysterowanie stanów H/L/pull up/pull down. 

 Zastosowanie pindriverów mogących wysterować napięcie od poziomu 1.8V zezwala 
na obsługę szerokiej gamy dostępnych dzisiaj układów niskonapięciowych. 

 Programator sprawdza poprawne włożenie układu w podstawkę (czy umieszczono 
układ w odpowiednim miejscu podstawki, czy przypadkiem nie włożono go 
odwrotnie), jak również jakość połączeń nóżek układów z gniazdem podstawki. Te 
cechy w raz z zabezpieczeniem nadprądowym czy kontrolą bajtu sygnatury pomagają 
uniknąć uszkodzenia układu w wyniku błędu operatora. 

 Do programatora dostępne są adaptery umożliwiające obsługę układów SMD w 
obudowach: PLCC, SOIC, SSOP, TSSOP, TSOP i innych. 

 
Oprogramowanie 

 Programator sterowany jest poprzez łatwe w obsłudze, czytelne, wyposażone w 
intuicyjne menu oprogramowanie. Wybór danego układu można dokonać poprzez 
daną klasę, producenta lub poprzez wpisanie części jego numeru katalogowego. 

 Wspierane są wszystkie znane formaty zapisu plików. Pliki są rozpoznawane i 
konwertowane automatycznie podczas wczytywania pliku. 

 Funkcja "Autoincrement" pozwala na przypisanie każdemu z programowanych 
układów indywidualnego numeru seryjnego, umożliwia również odczyt z pliku 
numeru seryjnego lub innego podpisu identyfikującego układ 

 Oprogramowanie dostarcza również podstawowe informacje dotyczące danego 
układu, np: wyświetla wszystkie dostępne rysunki obudów w jakim układ występuje 
wraz z wymiarami, rozkodowane są numery katalogowe układów (sposób w jaki 
producent układu w nazwie zapisuje jego podstawowe parametry) 

 Program PG4UW może być również sterowany przez zewnętrzną aplikację. 

Specyfikacja techniczna: 
 
Programator: 

 Dwa przetworniki C/A wytwarzające regulowane, niezależne napięcia zasilania 
układów (VCCP, VPP) z kontrolowanym czasem narastania i opadania zbocza  

 Zakres napięcia VCCP 2V..7V/350mA  
 Zakres napięcia VPP 2V..25V/200mA  
 Interfejs USB kompatybilny z USB 2.0/1.1  
 Obsługa układów niskonapięciowych od 1.8V  
 Wbudowany test startowy i funkcja autokalibracji 

 

Podstawka ZIF i pin driver'y: 

 Podstawka DIL 40 ZIF (Zero Insertion Force) dla układów o szerokości 300/600 mils, 
od 8 do 40 pinów  

 Możliwość wysterowania każdego z 40 pinów stanem logicznym: H, L, CLK, pull-up, 
pull-down, Read  



 Do każdego z pin driverów może zostać niezależnie podłączone napięcie VCCP, 
VPP1 i VPP2 

 test przewodności: każdy pin jest testowany przed każdym programowaniem 

 
Złącze ISP (dostępne dopiero po upgradzie do programatora SmartProg2: 

 10 pionowe męskie 
 5 pin driverów TTL dostarczających stany logiczne: H, L, Z, CLK, pull-up, pull-

down. Poziom H można ustawiać w zakresie 1.8V..5V 
 1 x VCCP (zakres 2V..7V/100mA*) 
 1 x VPP (zakres 2V..25V/50mA) 
 * programator nie zasila układu docelowego z wyprowadzenia VCCP. Jeśli mają 

Państwo taką potrzebę należy wykorzystać programator BeeProg+ lub BeeProg2. 

 
Wymiary:  

 Wymiary: 160mm x 95mm  x 35mm,  
 Waga: ok. 500g (bez dodatkowych adapterów), 
 Pobór mocy: max. 6W w trakcie pracy, 1,4W w trakcie oczekiwania, 
 Temperatura pracy: 5°C ÷ 40°C 

 
W komplecie z programatorem dostarczany jest: 

 Zasilacz 15VDC / 500mA, niestabilizowany, 
 Kabel do podłączenia z PC 
 Kabel ISP 
 Adapter do testu diagnostycznego  
 Przykrywka chroniąca podstawkę ZIF przed kurzem  
 Dokumentacja  
 CD z oprogramowaniem  

 

Układy programowane przez MEMProg2 (ogólnie): 

w podstawce ZIF:  

 EPROM: NMOS/CMOS, 27xxx and 27Cxxx series, with 8/16 bit data width, full support of LV series (*1*2)  
 EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx series, with 8/16 bit data width, full support of LV series (*1*2)  
 Flash EPROM: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx series, with 8/16 bit data width, full support of 

LV series (*1*2)  
 Serial E(E)PROM: 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 45Dxxx, 59Cxxx, 25Fxxx, 25Pxxx, NVM3060, 85xxx, 93Cxxx, full support for 

LV series (*1)  
 Configuration (EE)PROM: 37LVxx, XC17xxxx, AT17xxx, LV series including (*1)  
 NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x series  

Uwagi: 

(*1) - odpowiednie adaptery są dostępne dla obudów innych niż DIP/DIL 



(*2) - dla układów o ilości wyprowadzeń powyżej 40 istnieje niewielka ilość adapterów dla MEMprog2, więc dla pamięci o większej ilości 
nóżek warto rozważych zakup programatora  BeeProg+ lub BeeProg2. 

 

http://www.wg.com.pl/elnec/programatory/programator_beeprog.html

