
   
 

JEDNOKOLEJNÝ  ŽELEZNIČNÍ  PŘEJEZD EZP–02   
 

SE ZVUKEM A  ZÁVORAMI  AŽD   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 4.1 



 

Modul přejezdu EZP-02 
 

Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního 
přejezdu na všech modelových kolejištích a simuluje chování reálného přejezdu. Lze jej 
ovládat ručně a nebo automaticky.  V takovém případě pomocí optických senzorů detekuje 
vlak, aktivuje přejezd (světelná a zvuková signalizace). Po opuštění přejezdu se opět uvede 
do klidového stavu – přestanou blikat červené a později začne blikat bílá.  V modulu je 
zabudován zvuk výstražníku AŽD a kromě světelných výstražníků lze také připojit 
mechanické závory.  

 
 
Zapojení a popis desky 

 
 
 
Je zde  šestinásobný 

spínač, pomocí kterého se 
volí jednotlivé režimy 
provozu. Na vstupně 
výstupním konektoru jsou 
umístěny všechny potřebné 
vstupy a výstupy pro 
připojení vnějších zařízení. 
Na desce je   zabudován i 
miniaturní reproduktor 
s možností regulace 
hlasitosti. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Napájení 
 
Pro napájení použijeme stejnosměrné napětí 12V  (nezaměňovat stejnosměrné za 

usměrněné ! ). Pozor také na polaritu, modul není chráněn proti přepólování napájení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vstupně výstupní konektor 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přepínač funkcí 

 

 

1 +  Napájení   2 -  Napájení 

3 Výstražník 1 – červená  4 S1 IR vysílač (delší vývod) 

5 Výstražník 1 – červená  6 S1 IR vysílač (kratší vývod) 

7 Výstražník 1 – bílá  8 S1 IR přijímač (kratší vývod) 

9 Zem  10 S1 IR přijímač (delší vývod) 

11 Výstražník 2 – červená  12 S2 IR vysílač (delší vývod) 

13 Výstražník 2 – červená  14 S2 IR vysílač (kratší vývod) 

15 Výstražník 2 – bílá  16 S2 IR přijímač (kratší vývod) 

17 Zem  18 S2 IR přijímač (delší vývod) 

19 Výstup 1  20 S3 IR vysílač (delší vývod) 

21 Zem  22 S3 IR vysílač (kratší vývod) 

23 Výstup 2  24 S3 IR přijímač (kratší vývod) 

25 +5V  26 S3 IR přijímač (delší vývod) 

27 Ruční ovládání  28 Ext. reproduktor 

29 Zem  30 Ext. reproduktor 

   
 

 

 

 
Pomocí tohoto DIP spínače 

se volí různé režimy přejezdu. 
Nastavují se zde časové 
hodnoty zpoždění, uvedení do 
klidu, vypnutí akustické 
signalizace nebo konfigurace 
připojení LED diod výstražníků. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIP 1, 2 
Nastavením přepínačů na DIP 1 a 2 nastavujeme „setrvačnost“ snímacích čidel na trati. 

V praxi to znamená, že po aktivaci jakéhokoli čidla lokomotivou nebo vagonem a jejich odjetí 
z čidla, bude příslušné čidlo ještě nastavenou dobu aktivní. 

 
DIP 3 
Pokud dojde během provozu k náhodné aktivaci některého čidla vlivem čehokoli, nebo 

nedodržení postupného spínání čidel (v pořadí 1,2,3 nebo opačně) pak po nastavené době 
40 nebo 80 sekund dojde k automatickému uvedení přejezdu do klidu. 

 
DIP 4 
Tímto přepínačem nastavujeme citlivost čidel vlaku v kolejích.  
 
DIP 5 
Umožňuje volit během normálního provozu, zda bude zvonec funkční nebo ne. V takovém 

případě budou fungovat jen světla a případné mechanické závory. 
 
DIP 6 
Tímto spínačem volíme zapojení LED diod ve výstražníku.  

Viz. kapitola Připojení výstražníků. 
OFF -  Dle sch. varianta 1 (3 vodičový způsob) 
ON   -  Dle sch. varianta 2 (4 vodičový způsob-společná katoda) 
 

 
  
 
 
 

DIP 1 a 2 Čas (sekundy)  DIP 4 Citlivost čidel 

OFF OFF 1 sek  OFF vysoká 

ON OFF 1,5 sek  ON nízká 

OFF ON 2 sek  DIP 5 Zvuková signalizace 

ON ON 2,5 sek  OFF zapnuto 

   ON vypnuto 

DIP 3 
Návrat do 

klidového stavu 
(reset) 

 DIP 6 Zapojení  výstražníků 

OFF 
Po 30 sek.žádné 

akce 
 OFF 3 Vodiče – 1. Varianta 

ON 
Po 60 sek.žádné 

akce 
 ON 4 Vodiče – 2. Varianta 



Reproduktor a hlasitost 
 

 
Jak bylo zmíněno, na desce je 

miniaturní reproduktor, který by měl 
stačit pro většinu aplikací. V případě 
potřeby je možné připojit externí 
reproduktor na piny 28 a 30.   
Hlasitost reproduktorů se ovládá 
trimry na desce. 

 
 

 
Ruční ovládání 

 
Jak bylo zmíněno, modul pracuje jednak v automatické režimu a je možno jej ovládat i 

ručně. 
Tlačítko nebo spínač připojíme na piny  27 a 29. Po dobu stisknutého tlačítka je přejezd 

v aktivním režimu (bliká červená a je aktivní vyzvánění).  
 
 

Připojení výstražníků 
 
Pro současné konstrukční provedení modulu jsou možné dvě varianty připojení 

výstražníků.  Na desce jsou již odpory, takže výstražník se připojuje přímo.  
 

 
Varianta 1: 
Výstražníky se připojují na piny  3,5 a 7 podle obrázku.  Druhý 
výstražník se připojí obdobně na piny   11,13 a 15. 

 
 
 
 
 
 

Varianta 2: 
V tomto případě, kdy jsou všechny  LED diody výstražníku 

spojeny do společného mínusového  bodu, se společný 
bod připojí proti – (mínus) napájecího zdroje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ovládání 
interního 

reproduktoru 
 

Ovládání 
externího 

reproduktoru 
 



Pokud neznáme přesně parametry LED diod ve výstražníku, je vhodné při oživování do 
serie připojit odpory řádově stovky Ohmů a postupně je podle svitu ledek snižovat. Omezíme 
tak riziko jejich zničení. 

V modulu jsou již předřadné odpory 470 Ohmů a 1k5 Ohmů a při napájení 3.3 V. Tyto 
odpory jsou optimalizovány pro LED diody LED 0805 COOL WHITE 60/130 (GM 960-038) – 
bílá a KP-2012ID  (KTE, Kingbright) – rudá a pro zapojení varianta 2. Pokud by se vyskytla 
potřeba tyto odpory změnit, pak se jedná o tyto součástky: 

 
R21 a R22…..červená výstražník 1 
R23…………..bílá výstražník 1 
R24 a R25…..červená výstražník 2 
R26………….bílá výstražník 2 
 
 

 

 
 

       
 

 
Připojení optických senzorů 
 
 

 
Každý senzor, se skládá z IR vysílače (L-7104F3C) a    

přijímače (L-93DP3BT). Aby nedošlo k záměně jednotlivých 
součástek, tak vysílač je čirý a přijímač tmavé barvy 
(namodralá barva). Delší vývod vysílače  + (plus) připojíme 
na pin 4 a kratší -(mínus) na pin 6. U přijímače delší vývod 
(emitor) na pin 10  a kratší (kolektor) na pin 8.  Další 
senzory zapojíme obdobně podle tabulky vstupně-
výstupního konektoru. Obě součástky jsou v případě 
potřeby v nabídce GM electronic pod objednacím kódem       
L-93DP3BT = 520-068  a  L-7104F3C = 511-974. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Princip funkce přejezdu – senzorů 
 
Následující popis platí pro libovolný směr, funkce je totožná. Po zakrytí senzoru 1 

lokomotivkou začnou blikat červená světla, bude aktivní zvonec a závory se sklopí (pokud 
jsou nainstalovány). Po opuštění druhého senzoru přestanou blikat červená světla, přestane 
cinkat zvonec a závory půjdou nahoru. Po opuštění senzoru 3 začne blikat bílé světlo. Na 
DIP spínačích na desce se ještě dá nastavit čas setrvačnosti senzorů, čímž se dosáhne jisté 
časové prodlevy. Je to hlavně z důvodu, aby po opuštění druhého senzoru nešly závory 
okamžitě nahoru a poslední vagon ještě byl na přejezdu… 

 
 
 

Montáž  jednotlivých senzorů 
 

 
          Jednotlivé prvky senzorů (vysílač a přijímač) se do 
kolejí montují podle obrázku kolmo k ose kolejí. Je důležité, aby 
oba prvky čidla (vysílač i přijímač) byly těsně u sebe. 
V ideálním případě mohou být obě součástky vůči sobě ještě o 
několik stupňů šikmo aby, se jejich osy protínaly nad kolejištěm. 
Není to ovšem nezbytné. 
 
 

 
Umístění senzorů v kolejišti 

 
 

 
Protože senzory pracují na principu odrazu vyslaného paprsku od spodní části vozidla, 

není příliš vhodné senzory umísťovat do tunelů, nádražních hal a podobně, kde může 
docházet k nežádoucím odrazům. Efekt by byl stejný, jako když je nad senzorem trvale 
vozidlo.  Z uvedeného důvodu můžeme citlivost čidel (jejich dosah) nastavit na přepínači 4, 
čímž se popisovaný efekt dá eliminovat. Další možností, jak zabránit nežádoucím odrazům 
od stropu tunelu je požít na strop pórovitý materiál (samet, molitan a podobně). 
 
 

 
 
 
 



Připojení mechanických závor a výstražníku 
 
 K modulu elektronického přejezdu lze při dodržení elektrických parametrů výstupů 

přejezdu připojit mechanické závory. V následujícím textu je popsáno použití servopohonu 
SP 2x1 (každé břevno ovládá jedno servo), který zajišťuje samotný pohyb závor v závislosti 
na povelech z modulu přejezdu.   

 Modul přejezdu a servopohonu (SP 2x1) připojíme na stejný zdroj stejnosměrného  
napětí  12 Vss. Na modulu přejezdu pin 1 připojíme na + (plus) zdroje a pin 2 na – (mínus, 
zem). Na SP 2x1 pin 1 + a na pin 3 - . Dále propojíme z přejezdu pin 19 na pin 5 SP 2x1 a 
pin 23 přejezdu na pin 7 SP 2x1. Na závěr ještě vzájemně propojíme na SP 2x1 piny 5 a 9  a 
také piny 7 a 11. 

    

 
 

V případě potřeby otočení směru otáčení serv prohodíme piny 19 a 23 a pokud 
potřebujeme otočit směr jen jednoho serva, prohodíme piny 9 a 11. 

 
 Závory jsou již zkompletovány s pohonem a výstražníkem. Všechny potřebné signály 

jsou vyvedeny na konektor a zapojeny podle popisu. 
 
 
Pohled je zepředu na jednotlivé piny: 

 

2 4 6 8 10 

1 3 5 7 9 

     poznámka: 
přibalený konektor má jeden pin 
zalepený z důvodu zamezení jeho 
případnému otočení 

1 - NC  
3 - výstražník bílá 
5 - výstražník společná 
7 - výstražník rudá 
9 - vstup z SP 2x1NC 

 

  2 - řízení serva 
  4 - + serva 
  6 -  - serva 
  8 - motor serva 
10 - motor serva 

 
 
 
 



Tento konektor propojuje světla výstražníku s modulem přejezdu a pohod závor 
s modulem SP 2x1. Pro názornost se jednotlivé piny propojí následovně: 

 
Na modul přejezdu: 
Pin 1  nezapojen 
Pin 3 připojit na přejezd na pin 7 (15) 
Pin 5 připojit na přejezd na pin 5 (13) 
Pin 7 připojit na přejezd na pin 3 (11) 
Pin 9 nezapojen 
 
Na modul SP 2x1: 
Pin 2 na výstup SP Servo 1(2) řízení 
Pin 4 na výstup SP + 
Pin 6 na výstup SP - 
Pin 8 na výstup SP motor 
Pin 10 na výstup SP motor 
 
 
Schema zapojení  výstražníků 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servo pohon    SP  2x1 A 
 
 

SP 2x1 A je obecně určen pro ovládání výhybek, semaforů, závor a dalších doplňků 
na modelovém železničním kolejišti pomocí klasických spínačů – „analogové ovládání“.  
Mimo tuto funkci navržená elektronika ještě eliminuje negativní vlastnosti serv – 
nekontrolovatelné škubnutí serva při zapnutí, velký nárazový proud a časté vrčení serv  
v koncových polohách. 

Mikropočítačem řízený modul nabízí  velké množství funkcí – programovatelné 
nastavení velikosti výchylky, rychlosti pohybu i průběh. Jak bylo zmíněno,  jednotka je v první 
řadě určena pro ovládání výhybek, semaforů a závor. Každý z uvedených prvků má 
konkrétně definované vlastnosti.  

Výhybky mají definovaný plynulý pohyb z jedné polohy do druhé a rychlost je možné 
zvolit z několika možností. 

Semafor se vyznačuje reálným průběhem, kdy se v polovině na okamžik zastaví a 
poté pokračuje do druhé polohy. Je to dáno tím, že v reálu obsluha musí přehmátnout a tím 
vzniká časová prodleva. Mimo rychlosti lze také volit délku prodlevy ze dvou hodnot. 

Závory mají také svoji vlastnost – v dolní poloze je proveden krátký překmit. Opět lze 
volit ze dvou velikostí. 

Jednotka  má dva nezávislé vstupy a každý může ovládat jedno servo  Jednotlivá 
serva  se dají  individuálně naprogramovat. Dá se nastavit velikost výchylky,  umístění 
počátečního i koncového bodu, režim, rychlost, velikost  prodlevy u semaforu i překmit u 
závor. Můžeme se také volit vypnutí motorku serva v koncové poloze. Jednotka si v každém 
okamžiku  pamatuje svoji aktuální polohu i případný směr pohybu,  takže při výpadku a 
obnovení napájení pokračuje v pohybu daným směrem. Nedochází k žádnému restartu a 
nastavení serv do nějaké výchozí pozice.  

 
 
Indikace 
 
Jednotka má  vyvedenu indikaci krajních poloh. Jednak přímo na pouzdře dvěma páry 

LED diod  a dále jsou na konektoru  výstupy, na které lze připojit jakékoli indikační prvky 
s max. zátěží do 50 mA (LED diody, žárovky) – viz další text. V krajní poloze svítí příslušná 
LED a při pohybu obě indikace střídavě blikají. Po dosažení druhé  krajní polohy opět svítí 
příslušná LED 

 
Výstupní relé 
 



V druhé krajní poloze zůstává relé A rozepnuté a relé B sepne. 

 
U tohoto setu nejsou relé využita, takže je možné je použít na cokoli jiného… 
 
 
Programovací tlačítko 
 
Pomocí tohoto tlačítka provádíme kompletní nastavení serv. Kontakty tohoto tlačítka 

jsou vyvedeny i na sousední dvoupinový konektor, kam lze připojit přes kabel libovolné 
tlačítko. To je hlavně pro případ, kdy je potřeba kontrolovat pohyb  serva při programování 
z jiného místa. 

 
 
Popis jednotlivých prvků 

 

Výstupní relé – jednotka  obsahuje pro každé servo dvě relé s přepínacími kontakty, 
kterých je možno použít podle potřeb pro přepínání napětí na jazyky výhybky  nebo na 
ovládání dalších zařízení na kolejišti.  Jejich činnost  je následující:  

 V jedné krajní (klidové) poloze je relé A sepnuté a relé B rozepnuté. 
 Jakmile přijde povel na změnu polohy, obě relé A i B jsou rozepnuté a setrvají 

v tomto stavu až do dokončení pohybu serva. 



Vstupní konektor  
 1-  +8 až 25 Vss  
 3-  zem 
 5-  vstup 1-1 
 7-  vstup 1-2 
 9-  vstup 2-1 
11- vstup 2-2 
13-   ----- 
 

  
 2-  +5V pro ext.indikace 
 4-   S   I/O synchro  
indikace 
 6-  indikace LED 1-1 
 8-  indikace LED 1-2  
10- indikace LED 2-1 
12- indikace LED 2-2 
14-     ------ 
 

 

Výstupní konektor Servo 1 
 
A2- rele A1  
rozepnuto 
A4- rele A1 střed 
A6- rele A1 sepnuto 
 

 
 
B2- rele B1  rozepnuto 
B4- rele B1 střed  
B6- rele B1 sepnuto  
  

 
C2- servo 1 motor 
C4- servo 1 motor 
C1- servo 2 motor 
C3- servo 2 motor 

 
D2- servo 1 zem 
D4- servo 1 +5V 
D6- servo 1 signál 
D1- servo 2 zem 
D3- servo 2 +5V 
D5- servo 2 signál 
 

Servo 2 
 
A1- rele A2  
rozepnuto 
A3  rele A2 střed 
A5- rele A2 sepnuto 

 
 
B1- rele B2  rozepnuto  
B3- rele B2 střed 
B5- rele B2 sepnuto  
 
 

Stavy kontaktů relé jsou popsány v klidu 

  
    

 
 

 
Nastavení režimu 

 

  

  



  
 
 
Použití konektoru pro nastavení režimu je zřejmé a není nutné jej složitě popisovat. 

Snad jen několik poznámek: 
 Pokud použijeme čtvrtou pozici „Volba režimu“, která není použita, je automaticky 

použit režim „Přestavník“. Stejně tak při „Volbě rychlosti“, jiná pozice než je zobrazeno 
se chová jako pozice jedna. 

 Při společném režimu jakákoli změna provedená na tomto konektoru, se projeví až po 
vypnutí a opětovném připojení napájecího napětí, kdy program načte stav propojek a 
ukládá je do paměti. Tato podmínka neplatí při programování serv, kdy se nastavení 
propojek projeví okamžitě po ukončení programovacího módu. 

V popisu programování serv je poslední obrázek „Režimy serv“ popsán podrobně, jen pro 
úplnost – propojením této pozice přidělíte stejné funkce oběma servům podle nastavených 
parametrů na konektoru aniž by bylo nutné jejich parametry zadávat při  programování 
krajních poloh. Pouze individuálně nastavíme koncové body každého serva při programování 
samostatně. Ostatní parametry – režim, rychlost nebo velikost  prodlevy budou pro obě serva 
shodné. Tímto způsobem také lze jednoduše otestovat vhodnou výslednou rychlost. Zvolíme 
společný režim a pak zvolíme nějakou rychlost. Vypnem a opět zapnem napájení. 
Vyzkoušíme zvolenou rychlost a případně ji změníme. Opět vypnem a zapnem až do doby, 
kdy zvolená rychlost bude vyhovovat. Pak ji můžeme při finálním programování uložit 
k danému servu.  

 
 
Indikace polohy 

 
 Indikace polohy a pohybu je dvojí. Jednak na pouzdře samotném a dále je vyvedena 
na konektor, kam lze připojit různé indikační prvky. Pro zjištění vhodného indikačního prvku 
jsou závazné dva faktory. Napájecí napětí 5 V (max. 10 V) a proud pro jeden indikační prvek 
je max. 50 mA.  V následující tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty odporů  pro napětí 5V  
pro LED diody 2mA a 10mA, což jsou dnes nejpoužívanější prvky.  
    

LED 10 mA  (8 mA)  LED 2 mA 

Napětí zdroje Odpor  Napětí zdroje odpor 

5 V 330 R  5 V 1k5 
 



Uvedené hodnoty jsou orientační a vždy záleží na použité LED diodě. 
Pokud použijeme nějaký jiný typ, pak pro výpočet odporu použijeme vztah 
 

 
 

Aby nebylo nutné pro vnější indikaci zajišťovat externí napájecí zdroj, každá jednotka 
má na vstupním konektoru na pinu 2 vyvedeno napětí     +5 V.   Zapojení vnější indikace 
s použitím  tohoto napětí je znázorněno dále. Toto napětí není vhodné používat pro napájení 
vnější indikace dalších jednotek, ale využívat napětí na pinu 2 na každé jednotce 
samostatně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   R =   
Id

UdUn
 

               
 
    kde 

R   = hledaný odpor     [ Ohm] 
Un = napětí zdroje       [ Volt ] 
Ud = úbytek na diodě  [ Volt ]  (1.5 až 
1.7V) 
Id   = proud  diodou     [ Amper ] 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Funkce zpožděného připojení  a odpojení motoru 
 
Jsou zde spojeny dvě funkce. Jednak zpožděné připojení motoru na napájení při zapnutí 
zdrojů (jak bylo zmíněno dříve), což eliminuje nekontrolovatelné škubnutí některých serv  po 
zapnutí a velký proudový náraz na zdroje.  A také možnost odpojení napětí od motoru po 
najetí do koncové polohy. Oba parametry se dají při objednání měnit.  

 Zpožděné připojení na zdroje je volitelné od 0.3s až do 10s. V základu je nastaveno 
na 0,3s. 

 Zpožděné odpojení motoru v koncové poloze se dá také volit od 2s do 5s. V základu 
je nastavena doba 2s. 

 
Za normálních okolností, kdy jsou koncové polohy serva dobře nastaveny, není servo 

v koncové poloze silově namáháno. Pokud však servo z jakéhokoli důvodu nemůže dojet do 
své koncové polohy, jsou spínací tranzistory i sám motorek namáhány zkratovým proudem a 
servo se za nějaký čas zničí. Z tohoto důvodu je v jednotce zabudována funkce zpožděného 
odpojení motoru. To znamená, že po najetí do koncové polohy se motor asi po dvou 
sekundách odpojí od napájení (hodnota se dá nastavit při objednávce).  I po odpojení 
motorku nedojde k samovolnému pohybu serva, protože na změnu polohy je nutné vyvinout 
na páku sílu minimálně 0,5 kp tahu u nejlevnějších serv. Většinou to však bývá 1 kp a více. 

 
 
 
 Pokud chce mít uživatel motorek serva 

stále pod napětím z důvodu nebezpečí 
samovolné změny polohy a mít aktivní funkci 
zpožděného připojení motoru po zapnutí, lze 
toto učinit při programování podle obrázku. 
 
Pokud však funkce odpojování motoru serva 
má být využita, vyžaduje to drobný zásah do 
serva samotného. Po rozebrání odletujeme 
libovolný vodič na motoru a přiletujeme dva 
vodiče podle snímku. Na konec ještě zbývá 
přidělat dvoupinový konektor pro připojení do 
jednotky. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstupní relé 
 
Ke každému servu jsou přiřazena dvě relé, která se dají využít na různé aplikace. V každé 
klidové poloze je jedno přitažené a druhé  odpadlé. Během pohybu serva jsou obě relé 
odpadlá a v druhé koncové poloze je první v klidu a druhé přitažené. 

Jak fungují a k čemu se dají použít, již bylo popsáno. Uvedeme ještě jednu užitečnou 
radu.   Kontakty relé jsou s rezervou  dimenzovány na běžný provoz. Pokud by byly použity 
například pro napájení jazyků a došlo by k nějaké nehodě (vypadne lokomotiva, dojde  
k rozřezu), může dojít ke zkratu napájecího zdroje přes tyto kontakty. 

 
 

A pokud není napájecí zdroj ochráněn 
patřičným jištěním, půjde celý zkratový 
proud přes tyto kontakty. A podle 
okolností to může být  10A i více. Proto 
doporučujeme zabudovat do kolejiště na 
společný kontakt relé  vratné pojistky, 
tzv. PolySwitch s hodnotou cca 1A. Je to 
hodnota, která s rezervou postačí. 
V praxi bylo ověřeno, že 1A je zcela 
postačující. Cenově se pohybují do 20,- 
Kč a jsou k dostání v prodejnách 
s elektronickými součástkami.  

 
 
Programování jednotky 

 
Každé servo se programuje samostatně včetně všech   funkcí a provádí se jediným 

tlačítkem  v jednotce.  Každému servu  se dají přiřadit rozdílné funkce a nebo oběma servům  
stejné. Tímto tlačítkem se také dají obnovit hodnoty výchylek a nastavení serv  z výroby. 

Naprogramování  probíhá následujícím způsobem: 
Nejprve vyzkoušet činnost serva bez připojení  táhel k ovládanému zařízení (výhybka, 

semafor atd.). Je to z důvodu, že po prvním zapnutí není známo v jaké poloze je servo 
mechanicky nastaveno a po zapnutí skokem najede na krajní polohu, která je určena 
z výroby. 

Pak nastavíme propojky na vnitřním konektoru, čímž určíme režim programovanému 
servu – režim, rychlost, velikost prodlevy nebo překmitu (prodleva a překmit se u přestavníku 
neuplatní) a odpojení motoru v koncové poloze. Funkce a umístění propojek bylo popsáno již 
dříve. Ještě je vhodné upřesnit propojku pro koncové vypínání motoru. K tomu je určena 
propojka,  která v normálním provozu slouží k volbě společného režimu. Při programování 



má ještě tuto druhou funkci. Pokud propojku neosadíme, bude motor v koncové poloze  
vypínán. Při propojení bude motor stále pod napětím. 

Do samotného programovacího režimu se dostaneme následujícím způsobem – 
odpojíme napájení od jednotky, stiskneme a držíme programovací tlačítko. Připojíme 
napájení (tlačítko stále stisknuté), čtyři LED diody krátce probliknou a cca po dvou 
sekundách blikne jedna LED. Tlačítko pustíme.  To znamená, že dále programujeme servo 
číslo jedna. Pokud budeme tlačítko po zapnutí napájení stále držet, po  dalších asi dvou 
sekundách po první LED blikne další LED a to znamená, že programujeme servo číslo dva.  

Po prvním bliknutí jsme se dostali do režimu nastavení krajních poloh. Stiskneme 
tlačítko a držíme. Servo pomalu pojede do požadované krajní polohy. Ve vhodný okamžik 
tlačítko uvolníme a pokud nastavená poloha neodpovídá přesně danému požadavku, 
krátkými stisky servo jemně dostavíme. Pohyb je možný jen jedním směrem. Pokud 
požadovanou polohu přejedeme, musíme začít programování od úplného začátku (odpojené 
napájení, stisknutí tlačítka, připojení napájení….).  Pokud první poloha vyhovuje, stiskneme 
tlačítko na cca 2 sekunky, LED dvakrát blikne a tlačítkem pak nastavíme druhou koncovou 
polohu. Pro potvrzení druhé polohy držíme tlačítko opět cca dvě sekundy. LED blikne třikrát a 
servo pomalu pro kontrolu poloh  pojede do první krajní polohy, LED se rozsvítí asi na dvě 
sekundy a servo projede dráhu do druhého koncového bodu. Tím jsou nastaveny obě krajní 
polohy. Na konec se automaticky uloží nastavené propojky na konektoru pro určení režimu. 
Tím je programování serva ukončeno. Stejný postup je i pro druhé servo. Pokud během 
nastavování krajních poloh se dostaneme do krajní, vnitřně nastavené polohy kterou nelze 
překročit, pohyb serva se zastaví a rozsvítí se dvě LEDky. Po uvolnění tlačítka zhasnou a 
dvojitým, nebo trojitým bliknutím LEDky  (podle toho zda nastavujeme první nebo druhou 
krajní polohu) je daná poloha potvrzena a pokračuje se dalším krokem. 

 Pokud si chceme otestovat zvolenou rychlost a nebo velikost prodlevy-překmitu, 
propojíme na konektoru režimu předposlední propojku. Tímto krokem zachováme nastavené 
krajní body serva a můžeme libovolně měnit propojky na zmíněném konektoru. 
Nezapomenout po každé změně nastavení propojek vypnout a zapnout napájení. Jinak se 
změna nastavení neakceptuje. 

Zmíněná propojka má ještě jednu vlastnost. Pokud budeme jednotku používat 
například pro dvě výhybky a požadované rychlosti a režim budou stejné, můžeme toto 
nastavit propojkami a propojíme předposlední pozici. Tím jednotka akceptuje aktuální 
nastavení a nebere ohled na režim nastavený při programování. Princip této propojky je, že 
každé servo má pro nastavení parametrů (mimo nastavení krajních poloh) svoji část paměti, 
která se touto propojkou vyřadí, ale nepřemaže. Pokud propojku odstraníme, uplatní se 
původní nastavení z programování. 

Pokud při programování držíme tlačítko po zapnutí ještě i po druhém bliknutí, rozsvítí 
se na krátký okamžik všechny čtyři LEDky. To je indikace, že došlo k obnovení původních 
hodnot z výroby. 

 
 

Připojení a programování  závor 
 

V dodávaném kompletu jsou již serva předběžně nastavena, ale pravděpodobně si je 
uživatel nastaví podle svých představ. V následujícím textu je popsán doporučený způsob jak 
připojit a naprogramovat závory. 

Při programování vycházíme ze středové polohy břevna a od ní nastavujeme obě 
krajní polohy. Postup samotného programování je uveden v kapitole Programování jednotky. 

V případě připojení mechanický závor ještě několik 



několik rad. Aby bylo možné využít známý zákmit v dolní úvrati, musíme zajistit připojení 
táhla do páky serva bez jakékoli vůle. Buď dírku v páce serva něčím vyplníme a nebo do 
páky vyvrtáme malou dírku průměrem odpovídající síle táhla. Dále se snažíme táhlo od závor 
umístit co nejblíže k ose serva. Jednak se dosáhne plynulého pohybu, ale hlavně závory 
budou mít pomalých chod a vynikne i překmit.  Postup nastavení obou závor se osvědčit 
tento: 

Nastavíme jedno servo (poloha otevřeno / zavřeno) a ozkoušíme ji. Pak závoru 
otevřeme do horní polohy a přejdeme do programování druhého serva. Tím, že jedno břevno 
máme v horní poloze, tak druhé můžeme nastavit do stejné polohy. Pak nastavíme dolní 
polohu a celé závora pak ještě ozkoušíme.  

Před montáží serva je nutné si uvědomit jednu zásadu – zákmit u závor je aktivní jen 
v jedné poloze serva a nedá se programově prohodit. Takže pokud na tuto okolnost 
zapomenem, může se stát, že zákmit bude v poloze „otevřeno“… 

 
 
Technická data jednotky SP  2x1 A 
 
 

Počet ovládacích vstupů 2  Napájení 12 Vss 

Počet serv na jeden vstup 1  Odběr ze zdroje (bez serva) 80 mA /12 V 

Volitelné rychlosti *)  5  Max. napětí na vstupech  10 V 

 Rychlost 1    3,5 st/s  Zpoždění zapnutí napájení 0,3s 

 Rychlost 2    7,0 st/s  Zpoždění vypnutí motoru 2 s 

 Rychlost 3  14,0 st/s  Kmitočet indikace polohy  LED 2 Hz 

 Rychlost 4   28,0 st/s  Připojení vnější indikace max. 5 V 50 mA 

 Rychlost 5  56,0 st/s    

 Rychlost 6 112,0 st/s    

Prodleva pro semafor 0,5 a 1,0s    

Překmit pro závory 2 hodnoty    

*) uváděné rychlosti ve stupních za sekundu jsou orientační. Záleží na použitém servu a mohou 
se částečně lišit. 
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