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Motorický pøestavník pro modelovou eleznici MP5

Pøestavník slouí pro elektrické ovládání dvoupolohových mechanismù v modelech, typicky výhybky èi mechanická návìstidla a závory. Zdvih se
nastavuje ve ètyøech stupních 3, 6 , 9 12mm mm- viz nákres.
Napájení je stejnosmìrné i støídavé 10-16V, odbìr cca 150mA pøi chodu. Je moné vyuití dvou reimù zapojení- tøivodièový a dvouvodièový
Mechanismus je vybaven koncovými spínaèi polohy, tj ovladací napájení mùe být pøipojeno trvale , po dojezdu do pøíslušné polohy se odbìr proudu a
pohyb samoèinnì odpojí.
jehla táhla

uchycení jehly a výškový posunuvolnìní šroubu a posunem jehly
(2 dráky pro rùzné prùmìry jehly)

3-vodièové zapojení
Zapojení je ekvivalentní elektromagnetickým pøestavníkùm. Lze pouít
støídavé nebo stejnosmìrné napájení obou polarit.
Vývody M2a a M2b musí zùstat rozpojeny.

objímku lze nahradit a upevnit
mechanismus pøímo šroubem M2
poz1
8-16VAC/DC

nastavení pozice jehly v podélném smìru
(uvolnìní 2x šroub a posunem jezdce)

COM

U=/~
poz2

Zapojení konektoru
AUX1
AUX2
COM
poz1,poz2
M2a, M2b

2-vodièové zapojení
Zapojení ovládá pøestavník zmìnou polarity napájení, podobnì jako motorické
pøestavníky jiných výrobcù (Conrad, Hoffmann). Lze pouít jen stejnosmìrné
napájení. Pøi tomto reimu zapojení se musí spojit svorky M2a a M2b
propojkou, které tvoøí jeden vodiè. Druhý vodiè je svorka COM. .

-pøepínací kontakt
- pøepínací kontakt
- spoleèný vodiè pro napájení
- ovládání smìru ve tøí- vodièovém zapojení
- ovládání smìru dvou- vodièovým zapojením
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Zmìna zdvihu pohybu
jezdec

6mm

zdvih
3mm

12mm

9mm

A

postup
A) odšroubovat 3x vrut dolního krytu
B) vyjmout sestavu jezdce
C) pøesunout kolík unašeèe do poadované pozice
D) zpìt sloit a zakrytovat. Peèlivì dotáhnout vruty aby dolehly spínaèe na vaèky,
ale nepoškodit plastové díly pøílišným utaením, vyzkoušet na vrutu ozn A.

volba zdvihu pomocí pozice kolíku

vruty krytu

Postup zapojení vodièù do konektoru
krok1 - zatlaèit plochým hrotem šroubováku na západky
krok2 - zasunout odizolovaný vodiè
krok3 - uvolnit západku

Opravy výrobku
Záruka se vztahuje jen na výrobní vady. Je urèeno jen k domacímu pouití v modelech, ne komerèním a prùmyslovým aplikacím..Záruèní opravy
zajišuje výrobce resp. prostøednictvím prodejce. Kontaktní udaje jsou na www.mtb-model.com. Po ukonèení ivotnosti výrobek odevzdejte do
sbìren elektroodpadu! výrobce: MTB, Segala group s.r.o Praha 10
0508131115
MP5_CZ v1.0
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