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RadioStone® GSM-MAXI
Där du plockar ut de delar som
krävs
för din applikation.
Välj på; 4 st UART, 12C-buss,
GPS-
port, Telemetriradio, DTMF
avkodare. Handsfree uttag,
dedikerad  PIC processor för
strömsnåla GSM konstruktioner.

www.treinno.se

RadioStone

Våra lösningar ger konkurrenskraftiga produkter.
Kontakta oss för att diskutera ert nästa projekt.
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Vår design
• Radio, antenn design och radio-

protokoll, anpassade till dina krav
• CAD och mönsterkort - Filer och

mönsterkort för prototyp
• Programvara - i de modernaste/senaste

radiokretsarna
• CE typprovning - stöd och assistans vid

alla typer av provning, EMC, LVD och
R&TTE

• Prototyp - monterad och testad som
underlag för produktion

Din produkt
• Du betalar endast för förändringarna
• Integration av radiofunktioner
• Inga lösa radiomoduler
• Ett mönsterkort. Din applikation och

vår radiodesign på samma kort.
• Efter genomförandet övertar du all

produktionsdokumentation, CAD-filer
och programvara

• Vår radiolösning gör dig oberoende av
extern leverantör

RadioStone® Produktfamilj
RadioStone® är en skräddarsydd radio som utvecklats av Tre Innovatörer AB.
Det unika med RadioStone®  är att kunden endast betalar för de förändringar som krävs för anpassning till den egna
produkten. I samtliga RadioStone®  modulerna finns färdiga lösningar för antenn, radioprotokoll, CAD, programvara och
hårdvara.RadioStone® ISM, korthållsradio för licensfria frekvensbandet 433, 868MHz och 2,4 GHz.
Inom denna grupp finns exempelvis telemetri, fjärrstyrning, billarm och trådlösa telefoner.

RadioStone® Stamp
är en frimärksstor modul
som lätt kan pluggas in i
befintliga applikationer.

RadioStone® Custom
modulen ger störst
möjlighet till anpassning
och integration i
kundens egna
applikationerna.

RadioStone® SNAP

Smalbandig  mottagare och
sändare där processordelen
kan brytas loss från radio-
delen, när kunden använder
sin egen processor.



Prototyping
Utveckling

Konsulting

Radioteknik
Bluetooth

Inbyggda system

Ring oss för att diskutera ert nästa projekt.
Våra lösningar ger er effektivare verksamhet.

Tre Innovatörer AB  Box 49111  100 28 Stockholm, Telefon: 08 - 652 08 10,  Fax:08 - 652 09 12

www.treinno.se

R
ad

io
St

on
ep

re
s0

50
4_

1


