
Platba předem na účet, nebo dobírkou. Doklad o zakoupení samozřejmostí formou faktruy, nebo EET účtenkou.

Digitální moduly jsou vyráběna na zakázku, takže je delší čekací doma, skladem jsou drženy jen v minimálním množství.

Připojení přestavníků na digitální ovládání pomocí modulů pro elektromagnetické 

přestavníky od Kolejiště Horažďovice

Veškeré příslušenství je možné zakoupit. Zboží je drženo stále skladem. Odeslání možné ihned!!!! Kompetní sortiment zboží je možné zaslat elektronicky po vyžádání na e-mail, 

nebo současně s objednávkou.



e-mail: prestavniky@seznam.cz tel.: 721050382 youtube: Kolejiště Horažďovice TT fcb: Modelová TT železnice

Popis - čtěte

         Příklad programovaných adres V=2 adresy 9,10,11,12; V=3 adresy 13,14,15,16; V=4 adresy 17,18,19,20; V=5 adresy 21,22,23,24; atd.

         Maximální počet Slave modulů za sebou jsou 4. Celkové sestavení se provede osazením 1x Master a max 4x Slave

         Cívka relé je z vrchu označena čárou, zespodu znakem cívky, na obrázku obdélníčkem a kontakty cívky jsou dál od spínacích kontaktů.

         Master modul může ovládat max. 4 přestavníky

         Slave modul je zkonstruován na max. 8 přestavníků.

         Moduly se sestavují za sebe podle obrázku, pozor při propojování modulů na prohození vodičů, při prohození může dojít k nevratnému poškození

         Veškeré zapojení k přestavníkům, relé i usměrňovacím modulům provádí majitel na vlastní zodpovědnost.

         Vyvarujte se statické elektiřně.

         Veškeré výstupy modulů jsou popsané. U každé svorky je adresa daného přestavníku, který se na dané adrese přehodí pomocí DCC.

         Přestavní se připojuje pomocí třech vodičů, princip stejný jako u analogu. Postup podle obrázku.

         Připojení přestavníku se provede dle obrázku. Každý přestavník má jednu tříšroubkovou svorku. Prostřední šroubek je střed cívek přestavníku. Krajní šroubky jsou 

na samotné cívky. Krajní šroubky mohou být zapojeny i obráceně. Tím se změní poloha přestavní (levá/pravá - pravá/levá)

         Přesné zapojení přídavného relé pro zpětné vazby je ve výše uvedeném návodu.

         Dostal se Vám do ruky modul pro digitální přestavování našich přestavníků.

         Moduly jsou před samotným prodejem vyzkoušené a naprogramované na Vámi požadované adresy.

         Konstrukce modulu je na maximální napětí 12V/AC nebo 16V/DC. Vyšším napětím může dojít k poškození součástek modulů a tím i zániku reklamace

         Maximální zatížení modulu je 1A (ampér) s výstupním napětím 12V/DC.

         S modulem pracujte opatrně, pozor na statickou elektřinu. Může dojít ke spálení optočlenu a muselo by dojít k jeho výměně.

         Moduly se propojují pomocí třívodičového kabelu.
         Na žádost před výrobou modulu je možné osadit místo šroubkových svorek kolíky, a propojit tak moduly pomocí konektoru, který je použit na přestavníky, vše je 

potom stejné a tím je i lepší práce s přestavníky. Konektory k modulu jsou v ceně.
         Na přestavníky je poskytována záruka 3 roky od data zakoupení.

         Pokud potřebujete změnit adresy modulu, postupujte podle níže uvedených pokynů, nebo zašlete modul k přeprogramování.

         Změna adres se provádí pouze přes MASTER modul. 
         Programová pomocí MultiMaus se provádí stiskem klávem shift+menu => programování => změna CV => zadáme hodnotu 1, jako u loko a potvrdíme OK => 

zadáme adresu V=2 (minimální hodnota je adresa 2) a potvrdíme OK => problikne ledka na Master modulu a je hotovo
         Jedna adresa ovládá 4 výhybky. To znamená, že při zadání CV adresy na hodnotu V=2 získáme výstupy 9, 10, 11, 12. Na těchto adresách potom následně 

přehazujeme přestavníky. 
         Programování probíhá stejně pro každé moduly geometrickou řadou. Tabulku možnost zaslat.

V případě jakých koliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. Je lepší se zeptat, než to zkusit a rozbít. Vždycky na to přijdu :-)

Děkuji za zakoupení našich výrobků 

s pozdravem Petr Balíček Elektroslužby a mnoho dalšího

Kolejiště Horažďovice TT

!!! NOVĚ SPUŠTĚN E-SHOP NA WWW.ESPB.CZ !!!


