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Descrição

O Transdutor Piezoelétrico, também conhecido 
como Pastilha
Piezoelétrica, trata-se de um tipo de sensor capaz 
de gerar toques e
vibrações, utilizando as informações da sua tensão 
de saída. A
detecção dos toques dá-se por meio das vibrações 
que são geradas
pela placa de controle, podendo ser utilizado em 
variadas aplicações.
Possuindo múltiplas funções, ele também pode 
ser utilizado como um
pequeno transdutor de áudio, um tipo de buzzer.
Se você precisa de um componente eletrônico 
com variadas
possibilidades de aplicação, o Transdutor 
Piezoelétrico é o mais
indicado, mostrando-se muito funcional e 
confiável, ideal para
utilização em vários tipos de projetos.

Descripcion

El Transductor Piezoeléctrico, también conocido como 
Pastilla

Piezoeléctrica, se trata de un tipo de sensor capaz de 
generar toques y

vibraciones, utilizando la información de su tensión de 
salida. la

La detección de los toques se da por medio de las 
vibraciones que se generan

por la placa de control, pudiendo ser utilizado en variadas 
aplicaciones.

Posee múltiples funciones, también se puede utilizar 
como un sistema

pequeño transductor de audio, un tipo de bocina.

Si usted necesita un componente electrónico con variadas

las posibilidades de aplicación, el Transductor 
Piezoeléctrico es el más

indicado, mostrándose muy funcional y confiable, ideal 
para

uso en varios tipos de proyectos..
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Aplicações

As Pastilha Piezoelétricas são desenvolvidos 
para diversas aplicações. A variedade
de aparelhos que utilizam esse tipo de 
material é muito grande, eles são
essenciais para um bom funcionamento do 
aparelho e emitem avisos sonoros para 
alertar sobre algo pré programado

As Principais vantagens são:

1 Utilizado como sensor de vibrações
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Excelente relação custo x benefício;

Facilidade de instalação

Aplicaciones

Pastilha Piezoelétrica Modelo 2
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Las Pastillas Piezoeléctricas se desarrollan 
para diversas aplicaciones. La variedad

de aparatos que utilizan este tipo de 
material es muy grande, son

esenciales para un buen funcionamiento del 
aparato y emiten avisos sonoros para alertar 

sobre algo preprogramado

variadas possibilidades de aplicação
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Siga e curta a MJ 
nas redes sociais
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Dúvidas, pedidos e outros entre em contato pelos telefones a baixo ou acesse o nosso site 

(11) 2801-0712
(11) 98313-3821
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