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Vyhrazujeme si právo na zmìny bez upozornìní uživatele1

NÁVOD K POUŽITÍ

MDD4

Minimální rozmìry a nízká hmotnost

Nastavitelný  pákou vysílaèe i programovací kartou

Jemné øízení a rozbìh motoru

Napájení 3-4x Ni-Cd, Ni-MH, 1x Li-Pol, Li-lon, A123 (Li-Fe)

Ostrá brzda

Jednoduchá obsluha

Bezpeènostní ochrany

Univerzální DC regulátor
Obousmìrný / Jednosmìrný

Vìtroò, rychlý èlun,  ponorka, traktor, tank a mechanické stroje.
Vhodné i pro motory s pøevodovkou

Auto / Loï / Letadlo

Provoz regulátoru
- Pøed použitím si peèlivì pøeètìte návod a øiïte se jeho pokyny!
- Regulátor použijte pro obousmìrné nebo jednosmìrné øízení 

otáèek stejnosmìrných komutátorových motorù v RC modelech 
napájených pouze z 

(NE ze 
sí�ových zdrojù!).

- Pøed zapnutím zkontrolujte nastavení, propojení, napájení, 
pøipojení vhodného odrušeného motoru s vhodnou zátìží.

- Regulátor má z výroby pøednastavené výchylky páky vysílaèe na: 
Minimum 1,2ms, Maximum 1,8ms. Dojde-li k jejich pøekroèení, je 
regulaèní oblast automaticky roztažena. Neutrál je 1,5ms. 

Start: 1)  Zapnout vysílaè. Pøesunout páku do klidové polohy. 
2) Pøipojit napájení. Motor 4x dvojitì pípne, pak motor 1x 
dlouze pípne - bezpeènostní upozornìní.
3) Nyní je model pøipraven ke startu. 

V pøípadì, že dochází k omezování nebo vypnutí výkonu motoru 
vlivem poklesu napìtí (vybití) akumulátorù, pak se s  modelem 
okamžitì vra�te!

Stop: 1) Páku do klidové polohy, poèkat na zastavení motoru.
2) Odpojit akumulátory.
3) Vypnout vysílaè

1 akumulátoru Li-Ion/Li-Pol/A123 (Li-Fe) 
nebo ze 3 až 4 èlánkù akumulátorù NiCd / NiMH 

- Pozor! Napìtí pohonného akumulátoru je pøímo propojeno i na 
pøijímaè a serva. Na servo konektoru je napìtí +2,8 až 5,8V dle 
napìtí akumulátorù (regulátor nemá stabilizátor BEC). Povolený 
maximální odbìr 1 A.

- Na napájecí vývody regulátoru pøipevnìte konektory (+ kolík, 
dutinka - ).  V pøípadì, že prodloužíte kabely na délku >20cm, 
pøipojte kondenzátor C4 low ESR 100µF. 

- Pøipojte regulátor k motoru (pøipájením nebo pomocí konektorù). 
Odrušte motor kondenzátory C1, C2, C3.
Pozor, na motoru nesmí být pøipojena žádná dioda.

- Konektorování a pájení provádìjte peèlivì, spoje zaizolujte.

- Pøipojte konektor JR do kanálu regulace motoru na RC pøijímaèi.

- Zajistìte kabely, aby nedošlo k jejich utržení.

- Zajistìte pøívod ale i odvod vzduchu pro chlazení regulátoru 
proudícím vzduchem (otvory v modelu). Pøípadnì na oznaèenou 
stranu regulátoru pøipevnìte (lepidlem, páskou) chladiè.

- Pøijímaè s anténou umístìte co nejdál od motoru, silových vodièù, 
regulátoru, kovových nebo uhlíkových èástí (nejménì 3cm).

- Používáte-li malý motor s nízkým odbìrem a potøebujete-li snížit 
hmotnost regulátoru, odštípnìte napájecí a motorové kabely cca. 
6mm od regulátoru a nahraïte je vodièem s menším prùøezem 
(prùøez musí odpovídat odebíranému proudu).  

Zapojení a montáž regulátoru
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Neprodlužujte kabely
k motoru!

Nastavení regulátoru
(popis jednotlivých parametrù je uveden na str.5.)

P.               Hodnota1   Hodnota 2    Hodnota 3  Hodnota 4
 1 Model auto loï/auto Letadlo/èlun
 2 Akumulátor  3-4 Ni-Xx 1 Li-Xx Automat
 3 Uo Ni-Xx 0,7V 0,8V 0,9V   1,0V

Uo Li-Xx 2,8V (LiFe) 2,9V 3,0V    3,1V
 4 A. auto, let.,èlun  2s 1s 0,5s 0,2s

A. loï/auto 4s 2s 1s 0,5s
  

 5 Brzda M žádná jemná tvrdá ostrá
 6 Brzda A žádná jemná tvrdá ostrá
 7 Páka lineární logaritmická exponen.
 8 Vùle neutrálu malá støední velká nejvìtší
 9 Výkon vpøed 100% 80% 60%    40%
10 Výkon vzad 100% 70% 40% 0%
Tuènì jsou oznaèeny pùvodní naprogramované hodnoty od výrobce.

- Pøi programování pomocí páky vysílaèe postupujte podle 
blokového schématu na str.4. Udìláte-li bìhem programování 
chybu, pak odpojte regulátor od napájení na 2 sekundy a zaènìte 
znovu od zaèátku. Bìhem programování nejste nijak èasovì 
omezeni. Postupnì nastavte všechny parametry, které 
potøebujete a nechcete-li upravovat zbývající parametry, 
programování mùžete ukonèit. 

Rychlé nastavení pùvodních pøednastavených hodnot 
od výrobce (vèetnì standardních výchylek páky vysílaèe)

 

- Zapnìte vysílaè, nastavte páku na maximum. 
- Pøipojte akumulátory. Regulátor 4x dvojitì pípne. Èekejte 10s na 

4x krátké pípnutí, které potvrdí maximum. 
- Pøesuòte páku do 5s na støed (neutrál) a poèkejte na pípnutí. 

Pøesuòte páku na maximum a poèkejte na pípnutí. 
- Pøesuòte páku na minimum a poèkejte na pípnutí. Odpojte 

napájení. Hodnoty od výrobce jsou nastaveny.
- Standardní výchylky páky: min.: 1,2; N: 1,5;  maximum1,8ms.

PFunkènost - Kvalita - Spolehlivost   Èeský výrobek /// /

ERCLEV
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Páku do
minima,
èekat na 
pípnutí.

Páku do minima                           (èekat na krátké pípnutí).

Kolikrát je páka pøesunuta z min do max, taková je vybraná
hodnota (napø.: pokud chcete vybrat 3. hodnotu, pak 3x 
pøesuòte páku z min do max a pøi tøetím pøesunutí páky do
maxima páku ponechte v maximu 2s).

Páku do 5s n
Neutrál, èekat
na píp-
nutí.

a
Pøipojit akumulátor. Motor 4x
dvojitì pípne. Èekat 10s na
4x krátké pípnutí.

Programování regulátoru:

Výchylky páky jsou uloženy. 
Pokud jste chtìli nastavit pouze výchylky, 
tak odpojte napájení.
Jinak pokraèujte v nastavení hodnoty v par.1.

Pro vybráníhodnoty
parametru pøesuòte
              páku z min           do max

ULOŽIT hodnotu.
Ponechte páku v max po dobu 2s (dlouhé pípnutí). 
Po uložení se posouváte do následujícího parametru.
 

(chvíli èekat na
krátké pípnutí)

Nastavte postupnì další hodnoty v jednotlivých parametrech. 

Pokud nedodržíte postup, pøejde regulátor do stavu vypnutí a bude
pípat motorem, pak odpojte akumulátory a zaènìte znovu.

Programování ukonèete odpojením napájení.
 Uložené hodnoty zùstávají v regulátoru i po odpojení napájení.

Zapnìte vysílaè,
nastavte 
páku na
maximum.

Popis jednotlivých parametrù

Par.1 Model: Auto. Obousmìrný. Start vpøed nebo vzad z neutrálu. 
Pøesunutím páky pøi jízdì vpøed do chodu vzad je aktivována brzda. 
Tvrdost brzdy je urèena nastavením zpìtné výchylky páky. 
Maximální brzdný úèinek urèuje par.5. Chod vzad se aktivuje 
pøesunutím páky do neutrálu a opìtnému pøesunutí do chodu zpìt. 
Pøi zastavení motoru z neutrálu (bez brždìní ve zpìtném smìru) je 
doba aktivace smìru vzad 0,5s. Pøechod z chodu zpìt do chodu 
vpøed je plynulý.  
Auto/Loï. Obousmìrný. Start vpøed nebo vzad z neutrálu. Plynulý 
pøechod z chodu vpøed na chod vzad a naopak. Pøesunutím páky 
pøi jízdì vpøed do chodu vzad je aktivována brzda a po èásteèném 
dobrždìní se aktivuje automaticky chod vzad a naopak. 
Letadlo. Jednosmìrný, pouze chod vpøed. Start vpøed z minima.

Par. 2 Typ akumulátorù: Ni-xx pro NiCd/NiMh, Li-xx pro Li-Pol/Li-
Ion/Li-Fe nebo automat (vhodné pro všechny typy).

Par.3 Volba omezovacího napìtí (Uo) na èlánek akumulátoru pro 
vypnutí motoru. Vyberte hodnotu podle typu akumulátoru (v par.2). 
Zajistí se tak zbytková energie pro návrat a ochrana akumulátorù 
pøed úplným vybitím a znièením (viz. ochrana akumulátorù str.6). 
Nastavením typu akumulátoru "automat" dojde k vypnutí regulátoru 
pøi snížení napìtí akumulátoru na 70%.

Par.4 Akcelerace: Doba zvýšení výkonu z 0% na 100% (pro loï je 
doba zvýšena). Doporuèujeme nastavit pro velké modely delší 
èas. Pøi poklesech napìtí akumulátorù k mezi omezovacího napìtí 
je akcelerace doèasnì omezena.

Par.5 Brzda M (základní): brzdný úèinek pøi maximální zpìtné 
výchylce páky. V režimu loï je zpomalení urèeno nastavením 
zpìtné výchylky páky s plynulým pøechodem z chodu vpøed na 
vzad a naopak. Pozor: prudké brzdìní z vysokých otáèek mùže 
znièit regulátor (záleží na motoru a hmotnosti modelu).

Par.6 Brzda A: Automatická pasivní brzda se uplatòuje pøi výchylce 
páky v neutrálu. Neovlivòuje základní brzdu nastavenou v Par.5.

Par.7 Páka: Lineární - rovnomìrné øízení. Logaritmická - jemné 
øízení kolem maxima plynu (optimální u 3/4 plného plynu). 
Exponenciální - jemné øízením kolem minima, vhodné pro zvláš� 
kluzký povrch, terénní jízdu (optimální u 1/4 plného plynu).

Par.8 Vùle neutrálu: oblast necitlivosti páky v oblasti neutrálu v 
režimu  Auto / Loï a v minimální poloze páky v režimu letadlo.

Par. 9 Výkon vpøed: hodnota výkonu pøi maximální výchylce páky. 
(Akceleraèní proudové špièky jsou tolerovány). 

Bezpeènostní ochrany regulátoru 
(Nechrání pøed ukostøením nebo zkratem motorového výstupu M+/M-, 
pøivedením napìtí na motorový výstup M+/M-, proudovým pøetížením, 

pøepólováním napájení!)

- Lakování PCB: snižuje vliv klimatických zmìn, vlhkosti a otøesù.
- Start: pouze z klidové polohy páky. Pokud se motor pøi vìtším 

výkonu do 2s nerozbìhne, pak mùže dojít k vypnutí motoru.
- Tepelná: pøi vyšších teplotách regulátoru snižuje pozvolna 

maximální výkon. Kolem 90°C omezuje pøíkon na polovinu. 
Pøi pomalém zvyšování teploty nad 105°C je motor zastaven. 
Pøi  prudkém zvýšení teploty mùže dojít k poškození regulátoru!

- Proudová: znaènì omezuje možnost proudového pøetížení 
vypnutím motoru. Nový start je možný nastavením páky do klidové 
polohy. Pøi prudkém pøekroèení mùže dojít k poškození regulátoru!

- Napájecí: pøi dosažení nastaveného Uo akumulátorù zaène 
snižovat výkon (doèasnì lze zrušit nastavením páky do klidové 
polohy), v takovém pøípadì se s modelem okamžitì vra�te 
(zajiš�uje zbytkovou energii pro návrat)!

- Podpì�ová: zastaví motor pøi snížení napìtí pod 2,8V. Nový start 
je možný nastavením páky do klidové polohy a napìtí nad 3,0V.

- Pøepì�ová: neumožní start motoru pøi napìtí vìtším jak 5,8V.
Napìtí vyšší jak 6V znièí regulátor.

- Signálová: maskuje výpadek (rušení) signálu po dobu 0,5s, pak 
vypne motor, motor zaène pípat. 

100%   KAPACITA  AKUMULÁTORU    0%

2,8V  (vypnutí)

U

Nastavitelné omezovací napìtí Uo

Kapacita pro návrat

Akustická signalizace:

a) Pøipojení akumulátorù: 4x dvoj tón.
b) Potvrzení neutrálu po pøipojení akumulátorù: 

1 x dlouhý vysoký tón.
c) Pøechod regulátoru do programovacího módu:

 4x krátký vysoký tón.
d) Potvrzení minimální, støední a maximální výchylky páky:
    1 x krátký vysoký tón.
e) Uložení vybrané hodnoty v maximální výchylce páky: 

1 x dlouhý vysoký tón.
f) Výpadek signálu: opakující se nízký tón (zkontrolujte pøipojení k 

pøijímaèi, zapnutí vysílaèe).
g) Pøíliš malé nebo velké výchylky, chybný vstup do programování 

nenastavením páky do neutrálu do 5s: opakující se dva krátké 
tóny. Opravte výchylky páky.

h) Start regulátoru s vysokou teplotou (>90°C):
opakující se dvoj tón.

i) Proudové pøetížení nebo pøepìtí (>5.8V): 
žádné tóny po pøipojení akumulátorù. 

V pøípadì potíží:

1)Motor se nerozbìhne. Zkontrolujte zapojení, pøipojení k 
pøijímaèi (vìtšinou Ch2) a správnou orientaci konektoru.

- Ovìøte kapacitu akumulátorù a zda je v Par.2 nastaven správný 
typ akumulátoru (není nutno v režimu "automat").

- Zkontrolujte, zda není vadný motor, zda lze s ním otáèet (pozor 
na dlouhé upevòovací šrouby a neèistoty v motoru).

- Zkontrolujte zda je správnì nastaven kanál plynu na vysílaèi.
2) Motor se znaènì chvìje. Zkontrolujte pøipevnìní motoru, spojky.
3) Motor se otáèí na opaènou stranu. Zkontrolujte, zda je vývod z 

regulátoru "M+" pøipojen na + vývod motoru. Zkontrolujte, zda 
nedává  vysílaè opaèné výchylky (proveïte REVERS).

4) Motor je èasto vypínán: - Napájením. Zkontrolujte akumulátory 
(nabijte, nebo použijte s vyšší kapacitou mAh). V zimì klesá 
kapacita rychleji. Nastavte nižší omezovací napìtí Uo.
Zvyšte èas akcelerace motoru (delší èas akcelerace zajistí menší 
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proudové špièky pøi rozjezdu, sníží zátìž akumulátorù).
- Nadproudem. Pøipojte slabší motor, snižte zátìž. Zkontrolujte 

vhodnost pøevodovky, náhonu, lehký chod ložisek a motoru.
- Pøehøátím. Zajistìte dostateèné chlazení, nepøetìžujte regulátor.
5) Nedosahuji maximálního výkonu: Nastavte výchylky vysílaèe v 

maximu nejménì na 1,8ms (standard je 2ms). Uložte výchylky do 
regulátoru viz.str 4. Ujistìte se, že výkon není omezen nastavením 
v par.9, 10 nebo zda nedochází k proudovému omezování.

6)Špatnì se nastavuje brzda nebo páka v neutrálu: Nastavte 
vìtší vùli neutrálu (par.8). Nastavte standard a lineární prùbìh 
páky. Uložte výchylky vysílaèe do regulátoru (viz. programování). 

7)U vìtronì se nesklopí vrtule: Nastavte letadlo s brzdou 100%. 
Brždìním se vrtule sama sklopí. (Pro ostatní modely je vhodnìjší 
brzda 0%, aby se vrtule protáèela, protože klade menší odpor.

8)Regulátor nejde naprogramovat: Zkontrolujte: správné velikosti 
výchylek (nastavte standard a lineární prùbìh), zda je napájení 
vìtší jak 3,1V, zda vysílaè nedává opaèné výchylky (proveïte 
revers), zda jsou elektrické a mechanické trimy a posuvníky na 
"normál" a na støedu (pokud ne, tak je nastavte).

9) Regulátor jednou za sekundu pípá: Zkontrolujte správnost 
pøipojení k pøijímaèi, zapnutí vysílaèe a regulátoru.

10) Regulátor nebo serva jsou zarušena (cukají): nevhodné 
kontaktní uhlíky nebo neodrušený motor. Rušení potlaèíte 
pøipájením kondenzátorù C1-C3 na vývody motoru (viz.obr.1). 

- Rušení zpùsobené pøepìtím a poklesy napìtí potlaèíte 
kondenzátorem C4 (Low ESR) 100µF/10V na napájecích 
vývodech k akumulátorùm.

- Rušení mùže také vznikat:
a) použitím nekvalitních konektorù, které ztrácejí kontakt 
vibracemi nebo se samy vysouvají, mají velké pøechodové odpory.  
b) pøi pohybu nebo chvìní uvolnìných kovových (uhlíkových) 
táhel, kloubù, podpìr, nosníkù, suchými nebo hluènými ložisky, 
elektroinstalací, neèistotami v motoru, spoji v konektorech, 
palubní elektronikou, nevyváženou vrtulí atd.

11) Regulátor nefunguje správnì: Zkontrolujte zapojení a 
nastavte všechny parametry znovu do regulátoru (viz. str.5). 
Vykazuje-li regulátor závadu, vyøaïte regulátor z provozu a 
nechte jej opravit v urèeném servisu.

TECHNICKÉ ÚDAJE REGULÁTORU

 Rozmìry desky (mm): 17 x 13 x 5 mm

Hmotnost bez silových vodièù: 1,8 g

Hmotnost vèetnì silových vodièù: 3,7 g

Napájecí napìtí: 2,8-5,8V (nesmí být pøekroèeno!)

Poèet èlánkù: 3-4 NiCd / NiMH, 1 Li-Xx

Trvalý proud vpøed / vzad *: 4,5A / 4,5A

Špièkový pulzní proud ** 20A

Servo kabel: 0,14 mm²

Silové kabely: 0,5 mm²

Typický odpor MOSFET 25°C: 0,023 + 0,049 Ù 

Max. øídící frekvence PWM: 4kHz
 

Minimální napìtí akumulátoru: 2,8V / 3,0V  (viz str.6 - ochrany)

Øízení (impulsy z RC pøijímaèe): T=5÷30ms, t=1,5ms, ± 0,7ms

Verze HW: 1.1

Verze SW: 1.2

Teplota okolí: -10 až + 40 °C

Ochrany:  tepelná, proudová, napì�ová, signálová

Urèené prostøedí:                  obytné, obchodní a lehkého prùmyslu

*Proud pøi maximální teplotì pøechodu MOSFET 70°C, úèinném 
chlazení a 100% PWM

** Špièkový pulzní proud pøi teplotì pøechodu MOSFET 25°C

Pozor! Motor pøi maximální úèinnosti odebírá proud mnohem nižší 
než v zablokovaném stavu (náraz auta do pøekážky, uvíznutí v 
blátì, zamotání vodních rostlin do lodního šroubu atd.). 
Zablokování motoru a rychlé rozjezdy mohou prudce zvýšit odbìry 
proudu, které pøi nadmìrné velikosti znièí regulátor. 
Napø.: Speed 280 odebírá proud pøi max. úèinnosti 1,6A, ale v 
zablokovaném stavu 6,8A. Speed 300 odebírá 5A / 28A!
Pøi nepøimìøenì silném motoru a ostrém brzdìní dojde ke znièení 
regulátoru. Pøi pøekroèení povoleného proudu do 10% nastavte 
zrychlení na více jak 1s, brzdy na tvrdá, výkon maximálnì 80%.

.
.

POKYNY PRO PROVOZ A BEZPEÈNOSTNÍ PRAVIDLA

- Regulátor používejte pouze k úèelu, ke kterému je urèen.
- Regulátor používejte pouze ve spojení s provìøeným, výkonovì 

vhodným a odrušeným motorem s pøimìøenou zátìží. 
- Nepøipojujte vìtší poèet èlánkù akumulátoru, než je povoleno a 

pøipojujte je k regulátoru tak, aby nedocházelo k nìkolika- 
násobnému pøipojení/rozpojení a aby nedošlo k pøepólování 
napájecího napìtí. Používejte nabité akumulátory (pro správné 
rozpoznání poètu èlánkù) a nedobíjejte je, pokud jsou pøipojeny k 
regulátoru. Pøipojte akumulátor až v okamžiku použití modelu a 
odpojte akumulátor od regulátoru, když model nepoužíváte. 
Regulátor nevypínejte a ani neodpojujte od akumulátoru, dokud 
se motor zcela nezastaví. 

- Pøinesete-li regulátor z chladného do teplého prostøedí, poèkejte 
20 minut než ho pøipojíte k akumulátorùm. 

- Nepøekraèujte mezní hodnoty proudù, napìtí a tepelných 
ztrátových výkonù regulátoru i motoru. Zajistìte dostateèné 
chlazení regulátoru. Nepøipojujte na motorové vývody napìtí z 
akumulátorù! Zamezte možnosti vzniku vzájemného zkratu 
jakýchkoliv vodièù. Chraòte (napøíklad papírovými kapesníky) 
pøed agresivním prostøedím, vniknutí cizích pøedmìtù, tekutin, 
støíkající vodì, pøípadnì snìhu, do regulátoru.

- Pozor! Používat jen pod dohledem dospìlé osoby! Regulátor 
uložte mimo dosah malých dìtí! Nenechávejte regulátor bez 
dozoru a pøistupujte k motoru tak, jako by se mohl kdykoliv roztoèit 
(napø. cizím vysílaèem, rušením, neopatrnou manipulací s 
vysílaèem). Regulátor se musí používat opatrnì, aby se zabránilo 
zranìní obsluhy a tøetích osob! Za chodu je motor nebezpeèný.

- Chybná montáž, zapojení, nedodržení bezpeènostních pravidel 
regulátoru mùže zpùsobit ohrožení obsluhy a mùže znièit 
regulátor (ztráta záruky!). Závada (znièení) se mùže projevit až po 
nìkolikerém pozdìjším použití regulátoru! Pøi poškození 
regulátoru mùže dojít k jeho požáru! Chraòte regulátor pøed 
nárazy a pády. Provádìjte údržbu pøipojení, zaizolování, montáže 
a chlazení regulátoru po každém použití regulátoru.

- Více viz www.dsys.cz „Ke stažení” / „Praktické rady a tipy” / 
„Vyber_regulatoru.pdf”, „Odstraneni_ruseni.pdf”.

Dìkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek znaèky DSYS. 

  Váš DSYS team

- MDE16-32-56-90 regulátory i v provedení „W” s ochranou proti 
støíkající vodì, snìhu a prachu

Více informací najdete na: www.dsys.cz / Výrobky

Poskytujeme odborné poradenství, rychlý záruèní i 
pozáruèní servis

Obsah kompletní dodávky:

Další výrobky:

- MDP3: programátor se ètyømístným LED displejem
- MDU4: programátor - USB s grafickým prostøedím dsysLINK
- MDOP1: optické oddìlení øízení regulátoru nebo serva
- MD8LA: LED osvìtlovaè a spínaè (jedno kanálové øízení)
- MDL8x2: LED osvìtlovaè (dvou kanálové øízení)
- MDS2x2: regulátory 2 motorù / 4x spínaè (dvou kanálové øízení)
- MDPA1, MDPA2: RC analyzátor (

Záruka:

24 mìsícù. 
. Vykazuje-li výrobek závadu, zašlete jej k opravì 

do servisu (konektory mùžete ponechat). S regulátorem zašlete 
popis závady. Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené 
nevhodným použitím, nesprávnou manipulací, zásahem do 
regulátoru, použitím nevhodného pøíslušenství.

Životní prostøedí: V pøípadì, že výrobek dosloužil a chcete jej 
zlikvidovat, odevzdejte jej do ekodvora, prodejci nebo výrobci.

Technickou podporu, servis a informace žádejte na:

info@dsys.cz Tel: 776 381 508

Adresa výrobce a servisu: Z. David, Hrušòová 12, Brno 621 00,
e-mail: dsys@dsys.cz internet: www.dsys.cz
Objednávky zasílejte na: odbyt@dsys.cz

 Modeláøská elektronika - vývoj, výroba , záruèní a pozáruèní servis

- regulátor MDD4: 1 ks
- návod k použití: 1 ks
- smrš�ovací bužírka 4mm, délky 80mm: 1 ks

U, I, P, t, RPM, Šíøka pulsù)
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