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Biztonsági figyelmeztetések 

A készülék használatakor minden esetben tartsuk be a 
specifikációban megadott műszaki paramétereket. A készülék 
üzembe helyezésekor figyeljünk minden esetben a környezetre, és 
óvjuk a készüléket a nedvességtől, közvetlen napfénytől. 
A készülékek üzembe helyezésekor és/vagy beszerelésekor esetleg 
szükség lehet forrasztópákára. Ez esetben óvatosan dolgozzunk. 
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A készülék tulajdonságai 

 Eszközdekóderhez illeszthető 
 Nagy áramterhelhetőség 
 Nem igényel külső tápellátást 

Műszaki paraméterek 

Bemenő tápfeszültség: 7-24V 
Nyugalmi áramfelvétel: 0 mA 
Maximális áramfelvétel: 1000 mA 
Méret: 30x10 mm 

Rövid leírás 

A modul segítségével a hagyományos eszközdekódert kiegészítve 
lehetőségünk nyílik motoros váltóművek használatára (Conrad 
Rend.szám: 219999, Tillig Elite, stb). 
A motoros váltóművek előnye a lassú és fokozatmentes mozgás. 

Bekötés 

Az eszközdekóder kimenetére csatlakoztatható, az ábrán jelölt 
módon (Ábra 1.) 
A modul és a motor közé 330-560 Ohm közötti ellenállást iktatva a 
váltómű mozgása tetszőlegesen lassítható. 
 
Amennyiben a motoros váltómű nem rendelkezik végállással, az 
eszköz dekódert (TM-22332) impulzus üzemben használjuk! 
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Jótállási és jogi nyilatkozat 

Forgalomba hozatal előtt a készülék minden paramétere teljes 
körűen tesztelésre került. A termékre a gyártó egy év garanciát 
vállal. Az ez idő alatt bekövetkezett meghibásodást a gyártó 
ingyenesen megjavítja a számla felmutatása ellenében. 
 
Nem megfelelő használat és kezelés esetén a garancia érvényét 
veszti. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az EMC Európai rendelet alapján az 
eszköz kizárólag olyan készülékkel használható mely rendelkezik 
CE jelzéssel. 
 
Az említett szabványok és márkanevek az érintett vállalatok védjegyei. 

TrainModules – BioDigit Ltd 
Kerepesi street 92. 
H-1144, Budapest 
 
Made in Hungary. 
 
Tel.:+36 1 46-707-64 
http://www.trainmodules.hu/ 



Ábra 1. 

 


