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Danh sách các chíp có thể nạp được: 
1. DS89C420 
2. DS89C430 
3. DS89C440 
4. DS89C450 

 
Đặc trưng: 

- Mạch nạp theo kiểu bootloader. 
- Giao tiếp với PC qua cổng serial (cổng COM1, COM2). Tốc độ truyền thông giữa 

PC và card lên tới 57600kbs. 
- Nguồn nuôi 7.5 đến 25 VDC. 
- Có 1 socket: 40 pin. 
- Có thể auto detect chip hoặc manual select chip. Nếu bạn xác định tại thời gian 

làm việc chỉ sử dụng một loại chip để nạp thì ở  chế độ manual select sẽ tiết kiệm 
được thời gian hơn.. 

 
Software: 

- Phần mềm PL51H chạy trên PC được viết bằng Visual C++ 6.0 (compiler của 
Microsoft).  Giao diện sử dụng trực quan, tiện lợi. 

- Hỗ trợ giap tiếp với Card nap KIT51H qua cổng COM1/COM2. 
- Chương trình nhỏ gọn, kích thước khoảng 70Kbyte (không cần cài đặt -  chỉ việc 

copy vào PC là chạy được), ổn định, tốc độ nhanh.  
- Có hỗ trợ các chức năng: kiểm tra file hex trước khi nạp (kiểm tra checksum, 

trùng lặp địa chỉ, ...). Kiểm tra data nhận về từ Card. 
- Có thể lọc bỏ các record blank để tăng tốc độ nạp, lọc các byte blank khi đọc chip. 
- Có báo khoảng thời gian đã thực hiện với các tác vụ: write, read, verify. 

 
Hình ảnh card nạp KIT51H: 
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Công việc chuẩn bị trước khi nạp: 
- Copy chương trình PL51H.EXE từ đĩa CD (hoặc dowload trên mạng) vào PC. 
- Đặt card KIT51H trên vật liệu cách điện (như mặt bàn gỗ, giấy, ...), để tránh bị 

đoản mạch gây hỏng card. 
- Nối adaptor với card và nguồn điện, adaptor có điện áp ra trong khoảng từ 7.5 đến 

25VDC. Đầu jack VDC có thể là dương trong âm ngoài (+), hoặc âm trong đương 
ngoài (-) đều được. Vì trong card đã có cầu diod để đảo lại cực. Nếu có nguồn vào 
thì đèn LED bên phải sẽ sáng. 

- Nối cáp RS232 từ card tới cổng COM1 hoặc COM2 trên PC. 
- Lưu ý cắt nguồn của card  khi thay đổi chip nạp. 

 
Kết nối card KIT51H với PC: 
Kết nối card với PC bằng một trong các cách sau:  

- Connect/Com 1 hoặc Connect/Com 2. 
- Nhấn chuột vào biểu tượng COM 1 hoặc COM2 trên thanh toolbar. 
- Nếu thành công thì màn hình sẽ có thông báo: 
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Nếu không thành công: 
 

 
 
Lúc này phải kiểm tra cáp nối  giữa card với PC, cổng COM trên PC. 
 
Đặt chíp vào socket: 
Chip được đặt vào socket như trong hình. Lưu ý đặt không đúng chiều có thể làm hỏng 
chip. 
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Tự động xác định  chip (Auto detec chip): 
Chọn menu: Chip/Detect hoặc  button “Auto detect” trên hộp combo box của thanh 
toolbar. Nếu detect thấy chip thì màn hình sẽ: 
 

 
 
 
Lập trình chip (Program chip): 
Ghi chương trình vào bộ nhớ Flash của chip. 
Chọn menu: Chip/Program Flash hoặc button "Program" trên thanh toolbar 
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Đọc chip (Read chip): 
Đọc nội dung trong bộ nhớ Flash của chip ra PC: 
 

 
 
 
Lựa chọn Option: 
 Mục Option/Setup cho phép lựa chọn một số phương án khi thực hiện đọc/ghi 
chip để tiết kiệm thời gian. 
 

 
 
Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 
- Mạch nạp được bảo hành suốt đời. 
- Địa điểm bảo hành: phòng 206B, nhà G3A, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
Hà nội. 
- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: (04)7731744 – 0912666017. 
 
Liên hệ: 

- Mr Phan Khắc Quang. 
- Điện thoại:   
 NR: (04)7731744 

 Mobile: 0912666017. 
-  Email: phan_it@yahoo.com 
- Địa chỉ: phòng 206B – nhà G3A – khu tập thể Thành Công - quận Ba Đình – Hà 

nội. 

  


