
Elektronický spínač pro RC modely SPIN7A

Základní popis:
Elektronický spínač slouží ke spínání pomocných obvodů v RC modelech. V koncovém stupni je
použit tranzistor MOSFET, který sepne, jsou-li impulsy z příjímače delší než určité, libovolně
nastavitelné v rozsahu 1 až 2 ms. Dojde-li k porušení celistvosti krycí fólie na hranách tranzistoru, je
spínač tepelně přetížen a snižte proto jeho zatížení.

Zapojení spínače:
1) Připojení k přijímači (stejně jako servo):
a) slabý černý vodič mínus zdroje přijímače
b) slabý červený vodič plus zdroje přijímače
c) slabý bílý vodič kanálové impulsy
2) Připojení zdroje a zátěže:
a) černý vodič mínus zdroje zátěže*
b) žlutý vodič první svorka zátěže
c) bílý vodič druhá svorka zátěže
d) červený vodič plus zdroje zátěže*

*) Pokud použijete stejný zdroj pro napájení přijímače i zátěže, spojte černý vodič s černým a červený
s červeným. Silové konektory, kterými tečou velké proudy, musí být vždy zapájeny.

Nastavení spínače:
Při zapnutém vysílači, přijímači, napájecích zdrojích a připojené zátěži se nastavuje trimrem, při jak
dlouhém impulsu z přijímače spínač sepne.

Základní technické údaje:
Napájecí napětí: řídicí elektronika - 5 až 16 V.

regulovaná zátěž - 1 až 16 V.
Zatěžovací proud: 7 A trvale, 12 A/10 s.
Řídicí impulsy RC soupravy: kladné, 1 až 2 ms, 50 Hz.

Odpor v sepnutém stavu: 0,027 Ω.
Rozměry: 10 x 23 x 13 mm.
Hmotnost: 7 g (bez přívodních vodičů).

Záruční list:
1) Výrobce ručí za to, že spínač bude po celou dobu záruky (24 měsíců) plnit bezchybně svoji funkci.
2) Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven.
3) Záruční opravu uplatní uživatel přímo u výrobce:

BEL, Eliášova 38, 160 00 Praha 6, tel.: 222950345, e-mail: info@bel-shop.eu, WWW: http://www.bel-shop.eu
4) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
5) Při reklamaci musí být přiložen záruční list, opatřený razítkem prodejny a datem prodeje a musí být uvedeny

podrobnosti, jak se závada projevuje, za jakých podmínek vznikla (napájení, proud, typ RC soupravy, motoru,
ap.), což je potřebné k nalezení závady nebo její příčiny a zároveň to poslouží k dalšímu vylepšení spínače.

6) Pozáruční opravy jsou také prováděny u výrobce.

...................... ......................
datum prodeje razítko, podpis


