
Veškeré příslušenství je možné zakoupit. Zboží je drženo stále skladem. Odeslání možné ihned!!!!

Platba předem na účet, nebo dobírkou.

Doklad o zakoupení samozřejmostí formou faktruy, nebo EET účtenkou.

Velmi jednoduchý návod na zapojení přestavníků H0/TT/N a veškerého příslušenství s 

několika násobnou zpětnou vazbou a kovovou srdcovkou



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

Kolejiště Horažďovice TT

         Napěťové rozmezí funkčnosti přestavníku je 10V (volt) – 14V (volt) – optimální a doporučené napětí je 12V (volt) / DC (stejnosměrný)

         Při zapojené střídavého napětí se přestavník nepřestaví a kmitá z leva doprava.
         Pokud si nebudete vědět se zapojením jakéhokoliv komponentu, dodávaného společně s přestavníky, okamžitě mě kontaktujte na e-mail, nebo na 

telefon uvedený na vizitce.
         Na přestavníky je poskytována záruka 3 roky od data zakoupení.

         Na veškeré ostatní zboží je poskytována záruka 2 roky od data zakoupení.
         Pokud je vada výrobku ze strany dodavatele – řeší se reklamace okamžitou výměnou zboží kus za kus. V případě vlastního pochybení, nebo poškození 

zboží nebude reklamace uznána.
         V případě, že se rozhodnete přestavníky vrátit, nehradí prodejce náklady na dopravu. Po uplynutí 14-denní lhůty pro vrácení bude účtován poplatek 5% 

z celkové ceny.
         Elektromagnetické přestavníky jsou dodávány výhradně naší firmou a mohou být prodávány pouze s naším svolením třetí osobou.

         Reklamace na přestavníky vyřizuje pouze naše firma. NIKDO JINÝ!!!

Děkuji za zakoupení našich výrobků 

s pozdravem Petr Balíček Elektroslužby a mnoho dalšího

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

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

         Konstrukce usměrňovacího modulu odpovídá požadavkům na umístění za střídavý výstup transformátoru Piko FZ1.

         Usměrňovací modul se připojuje na svorky označené v návodu, u svorek se nachází 4x černá usměrňovací led dioda.

         Usměrňovací modul se používá pouze k zapojení v analogovém provozu (u DCC není potřeba).

         Usměrňovací modul lze použít i na jiné příslušenství než jsou přestavníky (osvětlení, návěstidla atd.).

         Přídavné relé je napájeno napětím 12V/DC (připraveno na parametry usměrňovacího modulu)

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

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

         Maximální zatížení kontaktů relé je 30V (volt) / 2A (ampér) – při jeho překročení dojde k nevratnému poškození kontaktů relátka.

         Vodiče připojené k ovládací části relátka se mohou lišit od skutečného zapojení.

         Není stanovena podmínka připojované polarity ke kontaktům.

         Veškeré příslušenství zapojujte pouze na napětí, které je stanoveno v tomto popisu.

         Při nesprávném zapojení může dojít k nevratnému poškození, a zboží nemusí být uznáno k reklamaci.

         Usměrňovací modul je možné připojit na zdroj s maximálním napětím 24V/AC (střídavých).

Popis - čtěte


