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Výkon a kvalita za dobrou cenu. České výrobky.

MODELÁŘSKÁ ELEKTRONIKA

OBSAH

Prodejní ceny platí do vydání nového přehledu produktů

RC spínač - DS2C

Programátor - DPG4

Objednávky

RC spínač - DS1C
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PŘEHLED PRODUKTŮ

OBJEDNÁVKY

ESHOP DSYS:  www.dsys.cz

  od 2ks: -5%

  od 5ks: -7%

  od 10ks: -10%

Platba. Na dobírku:  poštovné 144,-Kč

 Dodání v ČR poštou (od 1500,-Kč poštovné v ČR ZDARMA).

 Převodem na účet: poštovné 77,-Kč.

 Standardně zasíláme od 1 do 3 pracovních dnů.

Množstevní slevy (pro stejné, nebo různé výrobky):

Počet parametrů: 1 - 99

Přehledné a jednoduché programování

Počet hodnot: 1 - 9

Zápis / čtení nastavených hodnot

DPG4 - programátor

Cena.   DPG4: 345,-Kč

Rozměry: 36 x 31 x 8 mm
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Řízení: pákou, volantem, přepínačem.

Napájení: z baterie pohonu (4V - 18V), nebo z přijímače (4V - 8V).

Elektronický spínač doplňků v modelech a maketách aut, traktoru, 

tanku, lodi, ponorky, letadla, mechanického stroje.

Trvalý proud spínačem: 3A

Ceny.  DS1C: 345,-Kč  DS1CW: 395,-Kč

 Přehledná indikace sepnutí spínače zelenou 

LED diodou.

Spínání: sirény, majáku, rampy, výkonových LED 

(lišt, pásků), žárovek, generátoru kouře, 

navijáku, relé, nebo malého motoru.

DS1C - 1x spínač

Rozměry: 25 x 15 x 7 mm

W se zvýšenou odolností proti stříkající vodě, sněhu a prachu - 

DS2C - 2x spínač

Řízení: pákou, volantem, přepínačem.

Napájení: z baterie pohonu (4V - 18V), nebo z přijímače (4V - 8V).

W se zvýšenou odolností proti stříkající vodě, sněhu a prachu - 

Nastavení parametrů: pákou vysílače, nebo programovací kartou 

DPG4.

Trvalý proud spínačem: 3A

Rozměry: 28 x 20 x 7 mm

Programovatelný elektronický spínač doplňků v modelech a maketách 

aut, traktoru, tanku, lodi, ponorky, letadla, mechanického stroje.

Spínání: sirény, majáku, rampy, výkonových LED 

(lišt, pásků), žárovek, generátoru kouře, 

navijáku, relé, nebo malého motoru. Přehledná 

indikace sepnutí spínačů zelenou a červenou 

LED diodou.

Ceny.  DS2C: 445,-Kč  DS2CW: 495,-Kč


