
Technické údaje 

Parametr Hodnota 

Rozměry (DxŠxV) 35 x 12 x 5 mm (včetně jumperů, bez kabelů) 

Hmotnost 7g samotný spínač 
11g balení i s návodem 

Délka kablíků řídící/napájecí kablík (třížilový) - cca 200 mm 
výstupní kablíky - cca 95 mm 

Napájení elektroniky spínače z BEC přijímače 

Max. napětí výstupu (*) max. 30V 

Max. proud výstupu (*) max. 10A 

(*) - externí zdroj napájení 

 

Tento spínač spíná při 1550μs a vypíná při 1400μs. Pro kontrolu jsem spínač 
připojil k servotesteru GWS MT-1 a zjistil prakticky tytéž hodnoty, s rozdílem v 
řádu jednotek μs. 

Spínač, jak již bylo zmíněno, je vybaven funkcí faisafe. Podle návodu je možné 
zapojením jednoho nebo dvou jumperů vybrat si ze čtyř druhů chování spínače v 
případě, že dojde ke ztrátě signálu (tuto funkci jsem nezkoušel). 

Módy failsafe: 

Mode I - Last Situation - spínač setrvá v posledním navoleném stavu 

Mode II - OFF - spínač se rozepne 

Mode III - ON - spínač se sepne 

Mode IV - Flash - spínač pravidelně spíná a rozpíná výstup (bliká) 

 

Níže uvádím zapojení převzatá ze stručného manuálu dodávaného ke spínači: 

• Zapojení v návodu označené MODE I ukazuje zapojení a napájení spínače při 
použití jedné baterky. Jde o běžný případ, typický například pro RC auta, kdy je 
kompletní elektronika napájena z jedné baterie včetně spínacího prvku spínače. 
Za BEC si můžete též dosadit regulátor s BECem. Load je vlastní zátěž nebo-li 
spínaný obvod. 



 

• Zapojení v návodu označené MODE II ukazuje zapojení a napájení spínače při 
použití dvou baterek. V tomto případě je kompletní elektronika napájena z jedné 
baterie, spínací prvek spínače je pak napájen z baterie druhé. Napětí druhé 
baterie může být nižší, stejné nebo vyšší než napětí první baterie. Důležité je, 
aby byly u obou baterií propojené mínusy. Za BEC si můžete též dosadit regulátor 
s BECem. Load je vlastní zátěž nebo-li spínaný obvod. 

 

 
 
 
 
 
 



Schéma, jak lze pomocí tohoto spínače dálkově žhavit svíčku u spalovacího 
motoru. Lze využít tam, kde je motor špatně přístupný, nebo v kombinaci s 
elektrickým startérem. Černý čtvereček s nápisem Relay je relátko - v tomto 
případě jde o 5V relé s přepínacím kontaktem dimenzovaným na spínání 10A. 
Použitím relé je tak žhavící obvod elektricky oddělený od ostatní elektroniky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


