NÁVOD K POUŽITÍ

Univerzální DC regulátory
obousmìrné / jednosmìrné

TITAN

série

MDD18, MDD36, MDD72
W - (MDDxxW) odolné støíkající vodì,
snìhu, vlhkosti a prachu
SW: 6.1

Auto / Loï / Letadlo / BUS
TIR, traktor, tank, èlun, ponorka, vìtroò. Vhodné i pro motory s pøevodovkou.

8 pøednastavených typù, nebo 2 vlastní nastavení (M1 a M2)
Jednoduché, rychlé a intuitivní nastavování parametrù
Pøehledná indikace èervenou a zelenou LED
Napájení Ni-Cd; Ni-MH; Li-Pol; Li-lon; A123 (Li-Fe); Pb
Ochrana proti pøepólování napájení
Výkonný Big BEC (4,5A) odolný zkratu a pøetížení
Øízení BUS pro TIR, expedice, autobus
Velmi jemné øízení a jemný rozbìh motoru
Multifunkèní brzda s antismykovým nastavením A.B.S.
Vnitøní pomocné odrušení motoru (kondenzátory a transilem)
Funkènost - Kvalita - Spolehlivost
Èeský výrobek
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ZAPOJENÍ REGULÁTORU
- Na napájecí èervený kabel „+“ pøipájejte konektor s kolíkem a na
èerný kabel „-“ dutinku. Pøi prodloužení kabelù pøipojte
kondenzátor C4 low ESR 470 až 1000µF (Obr.1).
- Na èervenì oznaèený vývod odrušeného motoru pøipájejte žlutý
kabel M+ a k druhému vývodu kabel M-. (delší prodloužení
nedoporuèujeme).
- Použijte kvalitní a proudovì dimenzované konektory, odolné proti
samovolnému vysunutí. Pájejte peèlivì, spoje zaizolujte.
- Pokud nepoužíváte vypínaè, odstøihnìte jej u obalu regulátoru a
vývody zaizolujte (regulátor se zapíná vypnutím spínaèe).
- Náhrada vypínaèe magnetickým jazýèkovým spínaèem:
odpojte vypínaè a pøipojte kabely k magnetickému spínaèi
(napøíklad typ: KSK1A66-1020; na polaritì nezáleží).
Magnetický spínaè

Vypínaè

Bužírka

Magnet

V1

Kabely a spínaè zaizolujte bužírkou. Regulátor zapnete
odstranìním magnetu od magnetického spínaèe. Umístìním
magnetu ke kterékoliv krajní stranì spínaèe regulátor vypnete.
- Napájení pøijímaèe z BEC regulátoru: v konektoru øízení
regulátoru ponechte všechny piny (hnìdá „-” GND, èervená +5V
BEC, oranžová pulzy
).
- Napájení pøijímaèe z pøijímaèových akumulátorù:
z konektoru øízení regulátoru vysuòte pin s
èerveným vodièem, pin zaizolujte.
- Napájení pøijímaèe z externího BEC: z konektoru
øízení regulátoru vysuòte piny s èerveným a
hnìdým vodièem, piny zaizolujte.
- Kabel s konektorem JR pøipojte do kanálu regulace motoru RC
pøijímaèe. Kabel øízení a pøijímaè s anténou umístìte nejménì
3cm od motoru, silových vodièù regulátoru, kovových èástí.
- Zajistìte všechny kabely tak, aby nedošlo k jejich utržení.
- Pøi vyšších výkonech zajistìte chlazení regulátoru pøívodem i
odvodem vzduchu (otvory v modelu, pomocným chladièem ze
strany oznaèení typu regulátoru, ventilátorem).
- Pro galvanické (OPTO) oddìlení øízení použijte MDOP1 dsys.
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Výbìr pamìti M#
a) Propojkou: Propojte vývody protikusu konektoru K1.
b) Vypínaèem V2: na protikus konektoru K1 pøipájejte
kabel s vypínaèem (mechanický/magnetický).
Propojku a spoje zaizolujte bužírkou.

+

Obr.1

A+

M+

Vstupní
kapacita

220µF

ESC Brushed

MDD36
No:G101
5 - 10 Ni, 2 - 3 Li

-

A-

LED L1

M#

M-

L2

propojka/vypínaè

PROVOZ
Start: 1) Zapnìte vysílaè. Páku do klidové polohy (v obousmìrném
režimu do neutrálu, v jednosmìrném plnì zpìt).
2) Pøipojte akumulátory, zapnìte vypínaèem regulátor.
- Motor 1x dvojitì pípne, LED bliknou.
- Motor 1x nebo 2x pípne, LED bliknou (dle vybrané
pamìti (M1, nebo M2).
- Motor 1x dlouze pípne, èervená a zelená LED blikne
(bezpeènostní upozornìní).
3) Model pøipraven ke startu.
Stop: 1) Páku do klidové polohy, poèkejte na zastavení motoru.
2) Vypnìte vypínaèem regulátor, odpojte akumulátory.
3) Vypnìte vysílaè.
2
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0,8s

20%

60%

60%

2s

40%
1s

40%

60%

20%

20%

1s
40%

3,2V

1,1V

3,1V

1,0V

80%

10%

10%

4s

3,4V

4,8 / 9,6

7Ni-xx

Èlun

Loï-S

H6

100%

0%

5%

8s

3,6V

5 / 10V

8Ni-xx

Loï

Loï-T

H7

Páka
lineární logaritm. exponen.
Vùle N
malá
støední
velká nejvìtší
Volnobìh
NE
ANO
Reverzace
NE
ANO

1:2 / 0,1s 1:2 / 0,2s 1:1/ 0,1s 1:1 / 0,2s 2:1 / 0,1s 2:1/ 0,2s

0,4s

10%

80%

100%

12
13
14
15

0,9V

2,8V
2,9V
3,0V
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Auto-T

Vlastní

Auto 0,3s Auto 0,5s Auto 1s

Model
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P
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16s
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vpøed
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zpìt
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5,2/10,4 5,4/10,8

9Ni-xx 10Ni,Pb12V

Letadlo

Èlun

H8

TABULKA VOLITELNÝCH NASTAVENÍ (pákou, nebo jen kartou MDP4)

Jednoduché programování pákou vysílaèe:
Zapnìte
regulátor,
LED bliknou.

Zapnìte vysílaè, páku plnì
Vpøed. Pøipojte kabel øízení
regulátoru do pøijímaèe.
Pøipojte akumulátory.

Páku
plnì Vzad,
èervená
LED 1x blikne.

Páku do
Neutrálu,
èervená
LED 1x blikne.

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

LED L1

H1 H2 H3 H4

LED L2

4

Za 10s èervená
LED 4x blikne

Páku
do
Neutrálu

Èervená LED L1 bliká 1x (P1).
Zobrazovaný parametr zvýšíte
pøesunem páky z Neutrálu Zvýšit
Vpøed a zpìt
do Neutrálu.
Parametr zvolíte pøesunem páky z
Neutrálu Vzad
a zpìt do Neutrálu.
Zvolit

Blikání zelené LED L2 odpovídá
uložené hodnotì. Hodnotu lze
pákou zvýšit, nebo zvolit.
Pøi vybrání posledního parametru
(P15), nebo hodnoty (H9), bude
následovat parametr P1, nebo
hodnota H1.

H5

H6

H7

H8

H9

NASTAVENÍ
- Pamì M1 je vybrána rozpojením pinù konektoru K1 (bez
propojky/spínaè V2 rozepnut), pøednastaveno Auto-S.
- Pamì M2 je vybrána spojením pinù K1 (propojkou/spínaè V2
sepnut), pøednastaveno Loï-S.
- Obsah pamìti mùžete zmìnit dle potøeby (napøíklad: do M1
naprogramujte øízení „Auto” s napájením 2S LiPol, do M2 øízení
„Auto” s NiMH. Spínaèem lze pak pøepínat typ akumulátorù). Stav
K1 je èten pouze v okamžiku zapnutí regulátoru.
- JEDNODUCHÉ PROGRAMOVÁNÍ PÁKOU VYSÍLAÈE (str.4)
(bez propojky do pamìti M1, s propojkou do M2)
- Zapnìte vysílaè. Páku plnì Vpøed.
Pøipojte akumulátory a zapnìte regulátor. Èervená LED dioda
blikne. Èekejte 10 sekund, èervená LED 4x blikne.
- Páku do Neutrálu, èervená LED blikne.
- Páku plnì Vzad, èervená LED blikne.
(Pokud jste chtìli jen uložit výchylky páky, odpojte napájení
regulátoru, jinak pokraèujte dalším bodem.)
- Páku do Neutrálu, èervená LED signalizuje blikáním P1.
Pøesunem páky z Neutrálu Vpøed a zpìt do Neutrálu lze zvýšit
zobrazovaný parametr.
Pøesunem páky z Neutrálu Vzad a zpìt do Neutrálu, lze vybrat
požadovaný parametr (èervená LED blikne).
- Zelená LED signalizuje blikáním hodnotu v regulátoru.
Pøesunem páky z Neutrálu vpøed a zpìt do Neutrálu lze zvýšit
zobrazovanou hodnotu.
Pøesunem páky z neutrálu vzad a zpìt do Neutrálu lze vybrat
hodnotu, zelená LED blikne.
- Èervená LED signalizuje blikáním nastavovaný parametr, který
lze pákou zmìnit na vyšší, nebo jej znovu vybrat.
- Tímto postupem lze nastavit všechny nebo jen vybrané
parametry. Programování není èasovì omezeno, je ukonèeno
odpojením napájení, všechny hodnoty zùstanou uloženy.
- Programátorem (kartou): použijte pouze programátor MDP4 s
tøímístným LED displejem a tøemi ovládacími tlaèítky.
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P1 Model: Pøednastavené typy modelù (pro jednoduchý výbìr):
H2 Auto-S (Sport): Výkon vpøed i vzad: 100%;
zrychlení: 0,4s; brzda v N: 20%; nábìh BrN: 0,4s.
H3 Auto-T (Tréning): Výkon vpøed i vzad: 60%;
zrychlení: 1s; brzda v N: 20%; nábìh BrN: 1s.
H4 Auto-R (Race): Výkon vpøed: 100%; výkon vzad: 0%;
zrychlení: 0,2s; brzda v N: 20%; nábìh BrN: 0,2s.
Obousmìrné, start vpøed nebo vzad z neutrálu
s proporcionální brzdou ve zpìtném smìru.
Vlastnosti øízení viz str.7, P2: !
H5 BUS: Nastavitelný konstantní výkon.
Obousmìrný (TIR, expedice, autobus).
Výkon vpøed i vzad: 100%.
Vlastnosti øízení viz str.7, P2:
H6 Loï-S (Sport): Výkon vpøed i vzad: 100%;
zrychlení: 0,4s.
H7 Loï-T (Tréning): Výkon vpøed: 60%;
výkon vzad: 40%; zrychlení: 1s.
Obousmìrné, start vpøed nebo vzad z neutrálu.
Vlastnosti øízení viz str.7, P2:
H8 Èlun: Výkon vpøed: 100%; zrychlení: 0,2s.
Jednosmìrný, pouze chod vpøed.
Vlastnosti øízení viz str.7, P2:
H9 Letadlo: Výkon vpøed: 100%; zrychlení: 0,4s.
Jednosmìrný, pouze chod vpøed.
Vlastnosti øízení viz str.7, P2:
- Spoleèné nastavení pro všechny pøednastavené modely:
Typ akumulátoru: automat; Výkon pøi Uo: vypnutí; Páka: lineární;
Vùle neutrálu: støední; Volnobìh: ne; Reverzace: ne.
- Vybráním pøednastaveného modelu je programování ukonèeno.
Èervená LED svítí. Odpojte napájení regulátoru.
- Hodnoty pro P2 až P15) mùžete nastavovat pouze, pokud zvolíte
v P1 hodnotu H1 „vlastní”.
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- Vlastní: Uživatelsky nastavitelný typ modelu (hodnota umožòuje
vstup do parametrù P2 až P15).
P2 øízení: !
Auto. Obousmìrný. Start vpøed nebo vzad z
neutrálu. Pøesunem páky z chodu vpøed na opaènou stranu lze
aktivovat brzdu, jejíž síla je urèena velikostí zpìtné výchylky páky.
Zpáteèku lze aktivovat pøesunem páky z brzdy do neutrálu a zpìt.
Zpáteèku lze aktivovat i pøesunem páky z chodu vpøed do neutrálu
a pøesunem páky do chodu zpìt (po dobrzdìní a dle vybrané
pøechodové doby 0,3 s, 0,5 nebo 1s). Pøechod ze zpáteèky do
jízdy vpøed je po dobrzdìní plynulý. Pro chod jen vpøed nastavte v
P8 výkon vzad 0% a v chodu vzad bude jen brzda.
Auto C (expedice, tank). Obousmìrný. Start vpøed nebo
vzad z neutrálu. Plynulý pøechod z jednoho smìru na opaèný po
dobrzdìní (zpomalení).
BUS. Obousmìrný (TIR, expedice, autobus). Pøi startu
nebo pøi úplném zastavení motoru a páce v neutrálu lze urèit smìr
otáèení motoru. Vychýlením páky (vpøed, vzad) lze motor rozjet
až na maximální otáèky. Poèáteèní zrychlení 25s lze plynule snížit
až na 0,2s (v nejvìtší výchylce páky ve smìru chodu a dle P6). Pøi
dosažení požadovaných otáèek pøesuòte páku do neutrálu.
Regulátor bude udržovat konstantní výkon.
Otáèky lze snížit pøesunem páky z neutrálu do opaèného smìru.
Po dosažení snížených otáèek pøesuòte páku do neutrálu.
Pøekroèením neutrálu lze motor zpomalit až do zastavení - STOP.
Poèáteèní dobu zpomalení 25s lze plynule snížit až na 0,2s (v plné
výchylce páky v opaèném smìru chodu).
Hodnota zrychlení a zpomalení odvozena od parametru P6.
Po uplynutí doby snižování výkonu je aktivována brzda N (P9).
Èlun. Jednosmìrný. Pouze chod vpøed. Start z klidové
polohy páky Stop (plnì zpìt).
Loï. Obousmìrný. Start vpøed nebo vzad z neutrálu.
Plynulý pøechod z jednoho smìru na opaèný po zpomalení.
Letadlo. Jednosmìrný. Pouze chod vpøed. Start z klidové
polohy páky Stop (plnì zpìt).
P3 Typ akumulátorù. Automat: vypnutí øízení motoru je nastaveno
na 70% napìtí po pøipojení akumulátorù (univerzální nastavení
pro vìtšinu typù akumulátorù). Pro typ NiCd/NiMH vyberte „Nixx. Pro typ Pb vyberte „Ni-xx,Pb”. Vyberte poèet èlánkù.
7
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P4 Uo: volba vypínacího napìtí akumulátoru (na èlánek) podle typu
akumulátoru v P3 (ochrana akumulátorù pøed znièením). Pro typ
Ni-xx (NiMH, NiCd) vyberte 0,7V až 1,1V. Pro typ Pb vyberte
4,8/9,6V až 5,4/10,8V. Pro typ LiPol nebo LiIon vyberte 2,8V až
3,6V. Pro typ LiFe (A123) vyberte 2,4V nebo 2,6V.
P5 Výkon Uo: Pøi dosažení napìtí Uo dojde k vypnutí, nebo
snižování výkonu. Další start je možný nastavením páky do
klidové polohy. Volba OFF U vypne hlídání napìtí (nebezpeèí
poškození akumulátoru).

Nastavitelné omezovací napìtí Uo
U

Kapacita pro návrat

100% KAPACITA AKUMULÁTORU

0%

P6 Zrychlení: Doba zvýšení výkonu z 0% na 100%. Doba zrychlení
motoru je ovlivnìna typem motoru, zátìží, pøevodovkou. Pro
velké modely nastavte delší èas. Pøi poklesu napìtí akumulátorù
je zrychlení doèasnì sníženo. Zpomalení je nastaveno dle P6.
P7 Výkon vpøed: maximální výkon pøi chodu vpøed.
P8 Výkon vzad: maximální výkon pøi chodu zpìt.
P9 Brzda N: Automatická brzda je aktivována nastavením páky do
neutrálu. Ponecháním páky v neutrálu déle než 1s zpùsobí
pøepnutí brzdìní na 100% (mimo hodnotu H1).
P10 Nábìh BrN: Nastavení rychlosti nábìhu brzdìní brzdy N.
Pro silné motory nastavte 0,8s, nebo 1s!
P11 Brzda A.B.S.: Antismykové (pøerušované) brzdìní s
nastavením pomìru brzdìní a nastavením doby cyklu.
Pøerušování se zapíná od 80% tvrdosti brzdìní.
P12 Páka. Lineární: rovnomìrné øízení. Logaritmická: jemné øízení
kolem maxima plynu (optimální u 3/4 plného plynu).
Exponenciální: jemné øízení kolem minima, vhodné pro zvláš
kluzký povrch, terénní jízdu (optimální u 1/4 plného plynu).
P13 Vùle neutrálu: oblast necitlivosti páky v neutrálu modelu Auto
/ Loï, nebo v klidové poloze páky modelu Letadlo / Èlun.
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P14 Volnobìh: Volba „NE” má vlastnosti jako pøi zaøazeném
rychlostním stupni pøevodovky. Volba „ANO” odlehèí motor a chod
bude více ovlivòovat jeho setrvaènost. V režimu „ANO” dochází
ke zvýšení tepelných ztrát regulátoru (zajistìte vìtší chlazení).
P15 Reverzace: Zmìna smìru otáèení motoru (smìr lze zmìnit i
zámìnou vodièù k motoru).

NASTAVENÍ PÙVODNÍCH HODNOT
- Zapnìte vysílaè, páku plnì vpøed.
- Pøipojte akumulátory, zapnìte regulátor. Motor 1x dvojitì pípne,
LED bliknou, motor 1x nebo 2x pípne (M1/M2), LED bliknou.
- Èekejte 10s na 4x krátké bliknutí èervené LED.
- Páku do Neutrálu (blikne èervená LED).
- Páku plnì vpøed (blikne èervená LED).
- Páku plnì vzad (blikne èervená LED).
Odpojte napájení. Hodnoty a výchylky páky obnoveny.

Big BEC
Extra výkonný Big BEC odolný proti zkratu a pøetížení. Dodává
proud až 4,5A pro pøijímaè a serva. Serva vyberte podle
maximálního odbìru proudu (nìkterá rychlá a silná serva odebírají
mnohonásobnì vìtší proud než serva standardní). Pøetížením
dochází k omezování BEC. Pøi vyšších odbìrech zajistìte
dostateèné chlazení (proudícím vzduchem, chladièem). Proudové
zatížení je závislé na ztrátovém výkonu (èím vyšší napìtí
akumulátorù, tím kratší doba trvalého maximálního odbìru proudu
z BEC).
BEC 5V
4,5A
3A
2A

Krátkodobý
odbìr

Trvalý
odbìr
U (V) 4,5 6

1s
<1s

(závisí i na teplotì
regulátoru)

1A
I

9

trvale
5s
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Napìtí akumulátorù
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Pokud má pøipojené servo velký pulzní odbìr, pak na kabel serva
pøipájejte nízkoimpedanèní (low ESR) kondenzátor C5 220uF/10V.
Spoje dobøe zaizolujte.
220µF +
C5

Servo

Pøi velkých odbìrech proudu z BEC, vyšších napìtích akumulátoru,
nebo vìtším poètu silných serv použijte externí BEC.

AKUSTICKÁ A OPTICKÁ SIGNALIZACE
a) Pøipojení akumulátorù: 1x dvoj tón + 1x, nebo 2x pípnutí motoru
a bliknutí zelené a èervené LED (dle vybrané pamìti M1, M2).
b)Páka v klidové poloze (v obousmìrném režimu neutrál, v
jednosmìrném plný chod zpìt): svítí èervená i zelená LED.
c) Páka mimo oblast vùle neutrálu: chod vpøed - svítí zelená LED,
chod vzad svítí èervená LED.
d)Páka pøi dosažení maximální výchylky vpøed nebo vzad: svítí
zelená i èervená LED.
e) Pøechod do programování: 4x bliknutí èervené LED.
Páka v plném chodu vpøed, Neutrálu, plném chodu vzad: v každé
poloze 1x krátké bliknutí èervené LED.
f) Výpadek signálu: 1x za sekundu opakující se pípání motoru a
blikání èervené i zelené LED (zkontrolujte pøipojení k pøijímaèi,
zapnutí vysílaèe).
g)Podpìtí: ve všech polohách páky svítí èervená i zelená LED
(zkontrolujte akumulátory a nastavení v P3 a P4).
h)Velké výchylky páky vysílaèe, nebo chybný vstup do
programování: støídavé blikání zelené a èervené LED.
Upravte výchylky páky na vysílaèi.
ch) Start regulátoru s vysokou teplotou nebo pøepìtí: opakující
se 3x bliknutí èervené LED.
i) Vysoká teplota: ve všech polohách páky svítí poslední
zobrazovaný stav LED (zajistìte chlazení regulátoru).
j) Proudové pøetížení: rychlé spoleèné blikání èervené i zelené
LED.
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BEZPEÈNOSTNÍ OCHRANY
- Startovací: start jen z klidové polohy páky. Neroztoèí-li se motor
pøi vyšším výkonu do 2s mùže dojít k jeho vypnutí.
- Napájecí: zabraòuje znièení samostatnì pøipojeného regulátoru
pøepólováním napájení (zámìnou „+” s „-” pólem akumulátoru).
- BEC: chrání pøed zkraty, proudovým a tepelným pøetížením.
- Tepelná: pøi vyšších teplotách je snižován výkon motoru, nad
105°C je motor vypnut.
- Proudová: snižuje možnost proudového pøetížení vypnutím
motoru. Nový start z klidové polohy páky.
- Podpìová: dosažením nastaveného Uo akumulátorù (P5)
omezí nebo vypne pøíkon do motoru. Nový start z klidové polohy
páky. Pøi snížení napìtí pod 4,5V vypne motor.
- Pøepìová: pøi napìtí vyšším jak 15V nestartuje.
- Signálová: maskuje výpadek (rušení) signálu po dobu 0,5s.
- Deska je chránìna lakem (pøed vlhkostí, otøesy a prachem).
- Typ „W” je chránìn proti støíkající vodì, snìhu a prachu.
Pozor! Motor v zablokovaném stavu (náraz auta do pøekážky,

zamotání rostlin do lodního šroubu atd.) odebírá mnohem
vyšší proud než pøi maximální úèinnosti.
Napøíklad: motor, který pøi maximální úèinnosti odebírá proud
20A, mùže pøi rozbìhové špièce, nebo v zablokovaném stavu
odebírat proud 80A!
Pozor! Ke zvýšení proudu dochází i pøi prudkém rozjezdu a
brzdìní. Zvolíte-li regulátor s proudovou zatížitelností jen
podle proudu pøi maximální úèinnosti, hrozí pøi zablokování
motoru, prudkém rozjezdu èi brzdìní znièení regulátoru.
Pøivedení napìtí na motorový výstup M+ / M-, spojení výstupu M+ /
M- s kladným nebo záporným pólem akumulátoru, zkrat výstupu
M+ a M-, prudké proudové pøetížení znièí regulátor!
Více informací najdete na: www.dsys.cz (Podpora / Rady a tipy).
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RADY A TIPY:
1)Motor se nerozbìhne. Zkontrolujte:
- zapojení, orientaci konektoru øízení, øídící kanál na vysílaèi a
jeho spárování.
- nastavení parametru P3 - typ akumulátoru (není nutno v režimu
"automat").
2) Motor se otáèí na opaènou stranu. Zkontrolujte, zda vysílaè
nedává opaèné výchylky (revers). Jinak pøepojte vývody k
motoru, nebo zmìòte parametr P15.
3) Motor je èasto vypínán: Napájením: dobijte akumulátory,
nastavte nižší omezovací napìtí Uo (P4). Prodlužte dobu
zrychlení motoru (sníží proudové špièky).
- Nadproudem: zkontrolujte chod motoru, proud v zablokovaném
stavu, snižte zátìž, pøipojte výkonovì vhodný motor.
- Pøehøátím: zajistìte vìtší chlazení.
4) Nedosahuji maximálního výkonu: Nastavte výchylky páky
vysílaèe nejménì na 1,8ms (vpøed) a 1,2ms (vzad).
5)V neutrálu obèas nesvítí LED, vypíná se brzda: Uložte
výchylky páky do regulátoru (programování, str.3). Nastavte vìtší
vùli neutrálu (P13), lineární prùbìh páky (P12).
6) BEC se zahøívá nebo omezuje: provìøte odebíraný proud
všech zaøízení pøipojených na BEC. Výchylky páky nesmí být
vìtší než krajní polohy serva (nárazem do pevné pøekážky
odebírají serva velký proud!). Ztráty se zvyšují s vìtší plochou
pohyblivých míst, dobou a èetností pohybu serv. Pokud má servo
velký pulzní odbìr, pak pøipájejte C5 (str.10).
7)U vìtronì se nesklopí vrtule: Nastavte brzdu N 100% (P9).
8)Regulátor nejde naprogramovat: Nastavte výchylky vysílaèe
na standard. Zkontrolujte, zda výchylky páky nejsou opaènì
(revers). Napájení regulátoru musí být vìtší jak 4,5V.
9)Regulátor, nebo serva jsou zarušena (cukají): odrušte a
vyèistìte motor. Rušení zpùsobené poklesy napìtí potlaèíte
pøidáním kondenzátoru C4 - low ESR 470 až 1000µF (str.2,
Obr.1). Zkontrolujte kvalitu konektorù. Zmìòte vedení kabelù v
modelu.
Rušení potlaèíte optoizolátorem dsys MDOP1.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
MD - oznaèení; D - stejnosmìrný (DC), 72 - trvalý proud 72A;
Typ:
Rozmìr desky (mm):

MDD18
32 x 25 x 9
18g / 20g

MDD36
39 x 26 x 10
26g / 28g

MDD72
47 x 31 x 11
39g / 41g

Hmotnost / (W):
5-10 NiCd/MH, 2-3 LiPol/LiIon/LiFe, Pb 6/12V
Poèet èlánkù:
Proud trvalý *
18A
36A
72A
krátkodobý 3s *
25A
45A
85A
špièkový pulzní **
100A
200A
400A
Servo kabel (mm2):
0,25
0,25
0,25
Silové kabely (mm2):
1,5 /1,0
2,5 / 1,5
4 / 2,5
Proud BEC 5V:
3A, proudový limit 4,5A
Ochrany BEC:
proudová, zkratová, tepelná
MOSFET (25°C):
2x 3,7mÙ
2x 1,9mÙ
2x 1,2mÙ
Vstupní kapacita:
1x 100µF
1x 220µF
1x 470µF
Øídící PWM:
až 4kHz
Minimální napìtí:
4,7V / 4,5V (str.11)
Maximální napìtí:
15V
Klidový odbìr:
cca.0,5mA (vypnutý vypínaè)
Øízení (RC):
Pulsy 1,5ms ± 0,3 až 0,7ms, T=5÷30ms
Teplota okolí:
-10°C až +40°C
Verze:
HW: 1.3 / SW: 6.1
Ochrany:
proudová, napìová, tepelná, signálová (str.11)
Urèené prostøedí:
obytné, obchodní a lehkého prùmyslu
* Proud MOSFET pøi maximální teplotì pøechodu 25°C,
úèinném chlazení a 100% PWM.
** Špièkový pulzní proud MOSFET pøi teplotì pøechodu 25°C.
- Pøednastavené výchylky páky: Neutrál: 1,5ms; plný chod
vpøed: 1,8ms; plný chod vzad 1,2ms. Pøi vìtších výchylkách
je regulaèní oblast automaticky upravena.
- Regulátor zajišuje maximální úèinnost s rùznými motory.
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!

POKYNY PRO PROVOZ A BEZPEÈNOSTNÍ PRAVIDLA

- Pro zaruèení spolehlivosti a dlouhé životnosti regulátoru si
pøeètìte návod a øiïte se jeho pokyny!
- Regulátor použijte pro øízení odrušených modeláøských DC
motorù, napájených z akumulátorù (NE ze síových zdrojù!).
- Pøed pøipojením akumulátoru zkontrolujte jeho správnou polaritu,
pøipojení výkonovì vhodného motoru s pøimìøenou zátìží.
- Nepøekraèujte mezní hodnoty napìtí a proudù regulátoru.
- Nedobíjejte akumulátory, pokud jsou pøipojeny k regulátoru.
Pøipojte je až pøi použití modelu a po zastavení motoru je odpojte.
Dokud se motor otáèí, tak nevypínejte regulátor, neodpojujte
akumulátor ani motor, mohl by se znièit regulátor. Pozor na
rozpojování vadnými nebo nekvalitními konektory!
Nepøipojujte na motorové vývody napìtí z akumulátoru!
- Chraòte pøed nárazy, pády, agresivním prostøedím, vniknutí cizích
pøedmìtù, tekutin, støíkající vody a snìhu do výrobku (provedení
„W” je chránìno proti støíkající vodì a snìhu).
Pøinesete-li výrobek z chladného do teplého prostøedí, poèkejte
20 minut, než ho pøipojíte k napájení.
- 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
(napøíklad cizím vysílaèem, rušením, neopatrnou manipulací
atd.). Regulátor používejte opatrnì, aby se zabránilo zranìní
obsluhy a tøetích osob! Za chodu je motor velmi nebezpeèný.
- Chybná montáž, zapojení, zkrat jakýchkoliv vodièù, nedodržení
pokynù pro provoz a bezpeènostních pravidel regulátoru mùže
zpùsobit ohrožení obsluhy, znièení regulátoru i jeho vznícení!
Poškození se mùže projevit až pøi pozdìjším správném použití
regulátoru (èásteèné poškození se zmìní na úplné).
- Provádìjte pravidelnou údržbu pøipojení, zaizolování a montáže.
- Vykazuje-li výrobek závadu, zašlete jej k opravì do servisu, nebo
prodejci s popisem závady, údaji o pøipojeném motoru,
akumulátoru (konektory mùžete ponechat).
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Dìkujeme Vám, že jste se rozhodli pro univerzální, výkonný a
spolehlivý regulátor série TITAN, znaèky DSYS.
Váš DSYS team

OBSAH DODÁVKY
- Regulátor MDDxx (W) s návodem k použití:
- Protikus K1, vypínaè, dvoužilový kabel 20cm:
- Smršovací bužírka 2mm, délky 3cm:
- Smršovací bužírka 6mm, délky 8cm:

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Informace o dalších modeláøských produktech získáte na:
www.dsys.cz (výrobky).
KVALITA: Všechny výrobky podstupují øadu
testù pro zajištìní vysoké spolehlivosti,
životnosti a bezpeènosti.
ZÁRUKA: Na výrobek je poskytnuta záruka 24
mìsícù od data prodeje podle podmínek
uvedených v pøiloženém záruèním listì.
SERVIS: Poskytujeme odborné poradenství,
rychlý záruèní i pozáruèní servis.
ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ: V pøípadì, že výrobek dosloužil,
odevzdejte jej sbìrnému dvoru, prodejci, nebo výrobci k recyklaci.

INFORMACE, TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS
Kontaktujte nás na email:
Informace a podpora:
Objednávky:

info@dsys.cz
odbyt@dsys.cz

Navštivte naše internetové stránky:

www.dsys.cz

RC modeláøská elektronika - výroba a servis
Zdenìk David, Hrušòová 12, Brno 621 00, Tel: 776 381 508
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Vyhrazujeme si právo na zmìny bez upozornìní uživatele

