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AVEC 3A 

Electronic Speed Controller 

 

ESC Kullanma Kılavuzu ESC 3A Çekirdeksiz Fırçalı Motor Hız Kontrol Cihazı 

AVEC 3A ESC 0.5A-3A RC ESC 3.7-8.4V DC 1S-2S Fırçalı Tek Yönlü Motor Hız Kontrol Sürücü (Mikro ve 
Mini Drone Motor Sürücüsü) 

RC modeller için yüksek güç sistemi çok tehlikeli olabilir, bu nedenle bu kılavuzu dikkatlice okumanızı 
şiddetle tavsiye ederiz. Ürünlerimizin doğru kullanımı, kurulumu, uygulaması veya bakımı üzerinde 
hiçbir kontrolümüz olmadığı için, ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar, kayıp veya 
maliyet için hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Çalışması, arızalanması vb. nedenlerden kaynaklanan 
herhangi bir iddia reddedilecektir. Ürünümüzden veya işçiliğimizden kaynaklanan kişisel yaralanma, 
mal hasarı veya dolaylı hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Yasal olarak izin verildiği 
ölçüde, tazminat yükümlülüğü, etkilenen ürünün fatura tutarı ile sınırlıdır. 

Spesifikasyon: 

 Giriş voltajı: DC 3.7-8.4V (1-2S Lixx) 

 Çalışma akımı: 3A (Çıkış: Sürekli 684mA/3.7V, Burst 49A, 10 Saniyeye kadar.) 

 Boyut: 45 mm (U) * 16 mm (G) * 8 mm (Y). 

 Ağırlık: 5g. 

 

Özellikler: 

 Aşırı düşük çıkış direnci, süper akım dayanıklılığı. 

 Çoklu koruma özellikleri: Düşük voltaj kesme koruması / aşırı ısınma koruması / gaz kelebeği 
sinyal kaybı koruması. 

 Sabit kanatlı uçak, helikopter ve dronlar ile uyumlu. 

 Gaz kelebeği aralığı, şu anda piyasada bulunan tüm pwm ve dijital vericilerle uyumlu olacak 
şekilde yapılandırılabilir. 

 Pürüzsüz, doğrusal ve hassas gaz tepkisi. 

 Desteklenen motor hızı (Min.-Max.): 2100 - 120000 RPM (2 kutup) 

 



Devre Şeması: 

 

 

 

Çok önemli: Ana güç kablolarında (Giriş kabloları) muz (banana) şeklindeki konektörler 

kullanıyorsanız, lütfen siyah kabloyu (negatif kutup) kırmızı kablodan (pozitif kutup) ÖNCE bağlayın. 

Dolayısıyla doğru sıra şudur: BDMP Adaptörü → Ana gücün SİYAH kablosu → Ana gücün KIRMIZI 

kablosu 

Etkin Öğeler: 

1. Fren Ayarı： Devre Dışı 

2. Pil Tipi：Li-xx(Li-ion veya Li-poly) / Ni-xx(NiMH veya NiCd), varsayılan Li-xx'dir. 

3. Alçak Gerilim Koruma (Kesme Modu): Soft Cut-Off (Çıkış gücünü kademeli olarak azaltın) veya 

Cut-Off (Çıkış gücünü hemen durdurun). Varsayılan Yumuşak Kesme'dir. 

4. Düşük Voltaj Koruma Eşiği (Kesme Eşiği): Düşük / Yüksek, varsayılan yüksektir. 

1) Lityum piller için pil hücrelerinin sayısı otomatik olarak hesaplanır. Her hücre için 

düşük / yüksek kesme voltajı: 3.7V/8.4V varsayılan düşüktür. 

2) Nikel piller için, düşük / orta / yüksek kesme voltajları, başlatma voltajının (yani pil 

takımının başlangıç voltajının) %0/%45/%60'ıdır ve %0, düşük voltaj kesme işlevinin 

devre dışı olduğu anlamına gelir. Örneğin: 4 hücreli bir NiMH pil için, tam şarjlı voltaj 

1,44*6=5,76V'dir, “Orta” kesme eşiği ayarlandığında, kesme voltajı şöyle 

olacaktır:5,76*%50=2,88V 

5. Devre Başlangıç Modu：Normal /Yumuşak /Süper Yumuşak, varsayılan Normal'dir. 

6. Sabit kanatlı uçaklar için normal tercih edilir. Drone ve helikopterler için yumuşak veya süper 

yumuşak tercih edilir. Yumuşak ve Süper Yumuşak modlarının ilk hızlanması, 

karşılaştırıldığında daha yavaştır, ilk gaz kelebeği ilerlemesinden tam gaza geçiş için genellikle 

Yumuşak başlatma için 1 saniye veya Süper Yumuşak başlatma için 2 saniye sürer. Gaz 

kelebeği kapatılırsa (gaz kelebeği verisi alta basmağa geçer) ve tekrar açılırsa (gaz kelebeği üst 

basamağa çıkar), ilk çalıştırmadan sonraki 3 saniye içinde, yeniden başlatma, bir çarpışma 

olasılığını ortadan kaldırmak için geçici olarak normal moda değiştirilir.  

7. Zamanlama：Düşük / Yüksek, varsayılan Düşük'tür. 

Genellikle, çoğu motor için düşük zamanlama değeri kullanılabilir. Yüksek verim elde etmek için 2 

kutuplu motor için düşük zamanlama değerini öneririz. Daha yüksek hız için Yüksek zamanlama 

değeri seçilebilir. 

 



Özel not: 

Bazı yüksek KV çıkışlı motorlar çok özel bir yapıya sahiptir, her bir mıknatıs arasındaki boşluk çok 

büyüktür ve birçok ESC bu motorları çalıştıramaz. Çok sayıda testten sonra ESC'lerimizin bu tür 

motorlarla çok iyi çalıştığı kanıtlanmıştır.  

 

Yeni ESC'nizi Kullanmaya Başlayın: 

Lütfen ESC'yi aşağıdaki sırayla başlatın: 

1. Gaz kolunu alt konuma getirin ve ardından vericiyi açın. 

2. Bataryanızı ESC'ye yukarıda verdiğimiz şemaya uygun olarak bağlayın. 

 

"ÇOK ÖNEMLİ!" Farklı vericiler farklı gaz kelebeği aralığına sahip olduğunu unutmayın. Yaşayacağınız 

deneyimleriniz kullanacağınız transmitterlere göre değişiklik gösterebilir. AVEC 3A ESC yi bağladığınız 

motorlarda düşük voltaj ve gerilimde kimi zaman titremeler olabilir bu normaldir ve ESC’niz çalışıyor 

demektir. Gaz koluna güç verdiğinizde titreme olsun ya da olmasın motor devri arttıkça motor daha 

stabil çalışmaya başlayacaktır. Titremelerin sebebi çoğu zaman motor üzerinden geçen akımın motor 

içinde yarattığı mekanik salınımlardır. Bu titremeler sizi rahatsız ediyorsa motorunuzu değiştirin. 

 

Koruma Fonksiyonu 

1. Anormal başlatma koruması: Motor, gaz kelebeği uygulamasından 0.5 saniye sonra başlamazsa, 

ESC çıkış gücünü kesecektir. Bu durumda, motoru yeniden çalıştırmak için devreyi tekrar başlatın. 

(Böyle bir durum şu durumlarda meydana gelir: ESC ile motor arasındaki bağlantının güvenilir 

olmaması, pervanenin veya motorun bloke olması, dişli kutusunun hasar görmesi vb.) 

2. Aşırı ısınma koruması: ESC'nin sıcaklığı 110 Santigrat derecenin üzerinde olduğunda, ESC çıkış 

gücünü azaltacaktır. 

3. Gaz kelebeği sinyal kaybı koruması: Gaz kelebeği sinyali 1 saniyeliğine kaybolursa ESC çıkış gücünü 

düşürür, 2 saniyeden daha fazla kayıp olması çıkışın tamamen kesilmesine neden olur. 

 

Kullanılabilir Uygun Fırçalı/Çekirdeksiz Motorlar: 

0408 , 0412, 610, 612, 614, 710, 716, 720, 820, 8520 

Bu tip motorlar micro DC motor olarak anılır. 2 adet kabloları bulunur + ve -. Ancak motorlardaki bu 

iki kablo gelen voltaja göre motor dönme yönünü belirler. Kablonun bir tanesi motoru sağa diğeri sola 

döndürür. 

 



 

Sorun giderme: 

Sorun Olası Neden Aksiyon 

Güç açıldıktan sonra motor 
çalışmıyor. 

Batarya takımı ve ESC arasındaki 
bağlantı doğru değil 

Güç bağlantısını kontrol edin. 
Konektörü değiştirin. 

Güç açıldıktan sonra 
motordan ses geliyor ama 
çalışmıyor. 

Giriş voltajı anormal, çok yüksek 
veya çok düşük. Konnektör, 
BDMP adaptörüne düzgün 
yerleştirilmemiştir. 

Batarya takımının voltajını kontrol 
edinKonnektörü ve BDMP 
adaptörünün bağlantısını kontrol 
edin. 

Motor ters yönde dönüyor. ESC ile motor arasındaki 
bağlantının değiştirilmesi 
gerekiyor. 

ESC ve motor arasındaki iki kablo 
bağlantısının yerlerini değiştirin 

Motor çalışırken aniden 
duruyor. 

 Gaz kelebeği sinyali 
kayboldu 

 ESC Alçak Gerilim Koruma 
moduna girdi  

 Bazı bağlantılar güvenilir 
değil 

 Alıcı ve vericiyi kontrol edin Gaz 
kelebeği kablosunu kontrol edin 

 Dronunuzu en kısa sürede yere 
indirin ve ardından pili 
değiştirin 

 Tüm bağlantıları kontrol edin: 
pil grubu bağlantısı, gaz 
kelebeği sinyal kablosu, pwm, 
motor bağlantıları vb. 

Rastgele durma veya 
yeniden başlatma veya 
düzensiz çalışma durumu 

Uçuş alanında güçlü 
elektromanyetik parazit veya 
jammer var. 

Normal çalışmaya devam etmek 
için sistemi yeniden başlatın. Sorun 
devam ederse uçurmak için başka 
bir alana gitmeniz gerekebilir. 

 

 

 

 

 

Avionics ürünler için: mechabau.com/shop 

Müşteri hizmetleri: servis@mechabau.com 

www.mechabau.com 
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