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Köszönjük, hogy a DigiTools Elektronika Kft magyar fejlesztésű és
gyártású termékét választotta!
Főbb paraméterek
o NMRA DCC szabvány szerinti kommunikáció,
o 4 darab szervomotor működtetésére,
o Szabadon címezhető, egymástól független 1024 funkció cím,
o Egymástól függetlenül állítható alsó végkitérési pozíció,
o Egymástól függetlenül állítható felső végkitérési pozíció,
o Egymástól függetlenül állítható átállási sebesség,
o Egymástól függetlenül állítható kitérőirány egyeztetés,
o Egymástól függetlenül állítható szív polaritás állítás,
o Véletlen címzés, átprogramozás elleni védelem,
o Tápellátás: önálló AC vagy DC tápról vagy DCC J-K sínjelből,
o Gombokkal is beállítható tulajdonságok (alsó kitérés, felső kitérés, átállási
sebesség, szív polaritás állítás, kitérőirány egyeztetés),
o Analóg üzemben is használható!
o DigiServo-4HP speciális tulajdonságai:


Szívpolarizálás, egymástól független erősítőn lévő szívek esetén is!



Pozíció visszajelentés

3.

Eszközmagyarázat
DigiServo-4HP (szívpolarizáló kimenetekkel):
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DigiServo-4NP (szívpolarizáló kimenetek nélkül):
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o Tápegység (Táp): független tápellátás bekötésére (9-16V AC v. DC)
Független tápellátás esetén a „JP1” jumpereket el kell távolítani!
o Vezérlő DCC sínjel (JK): a digitális központtól érkező váltó állító parancsokat
tartalmazó jel
o Független DCC sínjel (Szív): a fent említett központtól független másik DCC jel.
Modul asztaloknál lehet hasznos ez a funkció, amikor a sínben lévő DCC jel eltér
a modul eszközeit vezérlő DCC jeltől. Amikor ezt a bemenetet használjuk, akkor
a JP2 jumpereket el kell távolítani!
o DCC közösítő jumper (JP2): a „JK” és a „Szív” bemeneteket közösíti. Ha ez a két
jumper a helyén van, akkor „JK” és „Szív” bementek közösítve vannak és a
szívpolarizáló kimenetek is innen kapják a jelet. Ha ez a két jumper ki van
szedve, akkor a modul működését vezérlő jelet a „JK” bemenetre kell kötni, a
szívpolarizálásért felelős független DCC jelet a „Szív” bemenetre kell kötni.
o Szívpolarizáló kimenetek (1 Szív 2

3 Szív 4): ezeket kell a kitérők szívéhez

csatlakoztatni.
o Állapotjelző LED-ek: ezek jelzik, hogy melyik csatornát programozzuk és
pillanatnyilag milyen programozási módban vagyunk.
o Programozó gombok: ezek segítségével lehet a szervó motorok tulajdonságait
beállítani. (pozíciók, átállási sebesség, stb.)
o Gomb bemenetek: a fenti gombok kivezetései, hogy a modultól távolabb fekvő
pultról is lehessen a szervókat működtetni.
o Szervó kimenetek (Servo1, Servo2, Servo3, Servo4): ide kell a motorokat
csatlakoztatni.
o Független kapcsoló kimenetek:
Cx: közös pont
Ax az alapállapotban aktív érintkező
Bx a kapcsoláskor aktív érintkező

5.

Bekötés
Független tápellátás esetén:
A dekóder AC, vagy DC feszültséggel egyaránt táplálható. Ebben az esetben a DCC jel
teljesen független lehet a tápegységtől
A tápfeszültség bekötése polaritás független. Értéke: 9-16V AC, vagy DC

Tápegység
9V - 16V

Tápközösítő jumpereket el
kell távolítani!

Vezérlő DCC sínjel

Figyelem! A megfelelő működéshez a „JP1” jelölésű két darab jumpereket el kell távolítani!
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DCC jelről történő működtetés esetén:
Ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő, független tápegység, akkor a dekódert
működtethetjük a vonatokat is tápláló sínfeszültségről.

Vezérlő DCC sínjel

Tápközösítő jumperek a
helyükön maradnak!

A DCC sínjel a „Táp”, vagy a „JK” feliratú csatlakozóhoz is köthető.
Figyelem! A megfelelő működéshez a „JP1” jelölésű két darab jumpernek a helyén kell
lenni!
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A szervók bekötése:

4db szervo

A különböző gyártók a Szervok vezetékeit különböző színnel is jelölhetik!
A dekóderrel csak 5V tápfeszültséggel működő szervó üzemeltethető!
A szervomotorokat 2,54 mm lábkiosztású hüvelysorral lehet a dekóderhez csatlakoztatni.
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Szívpolarizálás:
A vezérlő DCC jelről vett szív polarizálás:

A „4Szív3 2Szív1” feliratú csatlakozónál az 1-es feliratnál lévő pólus tartozik az 1-es
szervomotor kimenethez, a 2-es feliratnál lévő pólus tartozik az 2-es szervomotor
kimenethez és így tovább.
Ha a csatlakozón megjelenő feszültség rossz polaritással jelenik meg, akkor dekóderben a
„Szívpolaritás beállítása” nevű menüpont alatt a szívhez vezető feszültség polaritása
egyszerűen megfordítható.
Erről bővebb leírás jelen dokumentáció 18. oldalán olvasható.
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A vezérlő jeltől független DCC jelről vett szív polarizálás:

Sín DCC jel

Vezérlő DCC jel

Jumperek el kell
távolítani!

Ha a sínjel független a dekóder vezérlő jelétől (pl.: FREMO szabványú modulasztalnál a
sínben a FREMO központi jel van a modul állomásnak pedig saját DCC központja van, amiről
a váltók és a jelzők működnek), akkor a JP2 jumperek eltávolítása után a „Szív” feliratú
csatlakozón a FREMO sínjel külön betáplálható és a váltó szívek polarizálhatok.
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Váltó állás állapotának, vagy a szervo pozíciójának visszajelentése:
Pozíció visszajelentés DigiSens-8-S88 felhasználásával:

A dekóderen található független kontaktok (A1, B1, C1; A2, B2, C2; A3, B3, C3; A4, B4, C4;)
felhasználhatók a szervomotorok állásának visszajelzésére.
A DigiSens-8-S88 visszajelentő modulok segítségével egyszerűen visszajelezhetjük a kitérők
aktuális állását a számítógépes irányító rendszer felé.
Cx: közös pont
Ax az alapállapotban aktív érintkező
Bx a kapcsoláskor aktív érintkező
Ha a csatlakozón megjelenő feszültség rossz polaritással jelenik meg, akkor dekóderben a
„Szívpolaritás beállítása” nevű menüpont alatt a szívhez vezető feszültség polaritása
egyszerűen megfordítható.
Erről bővebb leírás jelen dokumentáció 18. oldalán olvasható.
11.

Pozíció visszajelentés a DigiBreakSignal-1 részére:

A pozíció visszajelentő kimeneteket felhasználhatjuk a DigiBreakSignal-1 áramkör
alkalmazásával a jelzésképek automatikus befolyásolására.
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Külső nyomógombok bekötése:
Servo1
nyomógombja

Servo2
nyomógombja

Servo3
nyomógombja

Servo4
nyomógombja

Nyomógomb
bemenetek

Nyomógomb típusa:
o 1 áramkörös, záró érintkezővel, például: PBS-11B (Lomex cikkszám: 45-05-35)
o Pillanatkapcsoló, vagy nyomógomb. A váltó átállítása minden esetben a gomb
elengedésére történik.
A váltó állásának jelzésére világítós gombot is használhatunk, melyet a független
kapcsoló kimenetek segítségével kapcsolhatunk.
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Működési jellemzők beállítása
Cím beállítása:
Ismertető:
A négy szervo címe egymástól függetlenül állítható a 1 – 1024 közötti funkció cím
tartományban.
A címzés lépései:
o Nyomjuk meg hosszan (min. 3sec) a kívánt szervóhoz tartozó beállító gombot.
o A címzés üzemmódba lépést a szervohoz tartozó állapotjelző LED világítása,
majd folyamatos, lassú (kb. 2sec) villogása jelzi.
o Állítsuk be az egéren a kívánt címet és nyomjuk meg bármelyik funkció dekóder
állító gombot. (LENZ-nél + és – gombok, Roco-nál < és > gombok)
o A sikeres címzést a váltó átállításával jelzi és a dekóder kilép a programozási
módból.
Alsó végkitérési pozíció:
Ismertető:
Az alsó végkitérési pozíció minden szervóhoz, egymástól függetlenül állítható. A
pozíció beállításánál csak a pillanatnyilag beállított felső végkitérési pozíciót veszi
figyelembe. Az alsó végkitérési pozíció nem lehet magasabb, mint a felső végkitérési
pozíció!
A beállítás lépései:
o Nyomjuk meg hosszan (min. 3sec) a kívánt szervóhoz tartozó beállító gombot.
o A dekóder először a címzés üzemmódba lép, ezt a szervohoz tartozó
állapotjelző LED világítása, majd folyamatos, lassú (kb. 2sec) villogása jelzi.
o Nyomjuk meg egyszer röviden az 1-es szervóhoz tartozó beállító gombot. A
dekóder az alsó végkitérési pozíciót állító üzemmódba lép. Ezt a szervohoz
tartozó LED gyorsabb (kb 1sec) villogása jelzi.
o Az egér pillanatnyi, vagy folyamatos nyomva tartásával állíthatjuk be a kívánt
pozíciót. Pl. a LENZ egéren a – gomb nyomásával csökkentjük a kitérést, a +
14.

gomb használatával növeljük a kitérést. Az egéren ugyan az a cím legyen
beállítva,

mint

az

éppen

állított

szervo

címe.

A kettes és a hármas szervóhoz tartozó beállító gombokkal ugyan azt a hatást
érhetjük el, mintha az egér állító gombjait nyomkodnánk, ezért analóg módban
is beállítható a dekóder.
o A pozíció változását a szervo fokozatos átállítódásával nyomon követhetjük.
o Amikor elértük a kívánt pozíciót nyomjuk meg 3* röviden az egyes szervóhoz
tartozó beállító gombot. A LED elalszik, a beállított pozíció értéke elmentődik
és a dekóder normál működési állapotba kerül.
Felső végkitérési pozíció:
Ismertető:
Az felső végkitérési pozíció minden szervóhoz, egymástól függetlenül állítható. A
pozíció beállításánál csak a pillanatnyilag beállított alsó végkitérési pozíciót veszi
figyelembe. A felső végkitérési pozíció nem lehet alacsonyabb, mint az alsó
végkitérési pozíció!
A beállítás lépései:
o Nyomjuk meg hosszan (min. 3sec) a kívánt szervóhoz tartozó beállító gombot.
o A dekóder először a címzés üzemmódba lép, ezt a szervohoz tartozó
állapotjelző LED világítása, majd folyamatos, lassú (kb. 2sec) villogása jelzi.
o Nyomjuk még kétszer röviden az 1-es szervóhoz tartozó beállító gombot. A
dekóder a felső végkitérési pozíciót állító üzemmódba lép. Ezt a szervohoz
tartozó LED leggyorsabb (kb 0,1sec) villogása jelzi.
o Az egér pillanatnyi vagy folyamatos nyomva tartásával állíthatjuk be a kívánt
pozíciót. Pl. a LENZ egéren a – gomb nyomásával csökkentjük a kitérést, a +
gomb használatával növeljük a kitérést. Az egéren ugyan az a cím legyen
beállítva,

mint

az

éppen

állított

szervo

címe.

A kettes és a hármas szervóhoz tartozó beállító gombokkal ugyan azt a hatást
érhetjük el, mintha az egér állító gombjait nyomkodnánk, ezért analóg módban
is beállítható a dekóder.
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o A pozíció változását a szervo fokozatos átállítódásával nyomon követhetjük.
o Amikor elértük a kívánt pozíciót nyomjuk meg 2* röviden az egyes szervóhoz
tartozó beállító gombot. A LED elalszik, a beállított pozíció értéke elmentődik
és a dekóder normál működési állapotba kerül.
Átállási sebesség beállítása:
Ismertető:
Az alsó pozícióból a felsőbe, vagy fordítva, történő átállási sebesség minden
szervóhoz, egymástól függetlenül állítható.
A beállítás lépései:
o Nyomjuk meg hosszan (min. 3sec) a kívánt szervóhoz tartozó beállító gombot.
o A dekóder először a címzés üzemmódba lép, ezt a szervohoz tartozó
állapotjelző LED világítása, majd folyamatos, lassú (kb. 2sec) villogása jelzi.
o Nyomjuk meg háromszor röviden az 1-es szervóhoz tartozó beállító gombot. A
dekóder az átállási sebességet beállító üzemmódba lép. Ezt a szervohoz tartozó
LED folyamatos világítása jelzi.
o Az egér pillanatnyi vagy folyamatos nyomva tartásával állíthatjuk be a kívánt
pozíciót. Pl. a LENZ egéren a – gomb nyomásával csökkentjük a kitérést, a +
gomb használatával növeljük a kitérést. Az egéren ugyan az a cím legyen
beállítva,

mint

az

éppen

állított

szervo

címe.

A kettes és a hármas szervóhoz tartozó beállító gombokkal ugyan azt a hatást
érhetjük el, mintha az egér állító gombjait nyomkodnánk, ezért analóg módban
is beállítható a dekóder.
o A sebesség beállítását a szervo átállásának fokozatosa lassuló, vagy gyorsuló
sebességű átállása jelzi.
o Amikor elértük a kívánt sebességet nyomjuk meg 1* röviden az egyes
szervóhoz tartozó beállító gombot. A LED elalszik, a beállított sebesség értéke
elmentődik és a dekóder normál működési állapotba kerül.
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Kitérőirány beállítása:
Ismertető:
A kitérőirány minden szervóhoz, egymástól függetlenül állítható. Ennek a beállításnak
a lényege, hogy pl.: a Roco MultiMaus-on lévő kijelzésnek megfelelő legyen a kitérő
állapota is. Ezt korábban a szervo pozícionálásával lehetett összehangolni, de sok
estben nem volt lehetőség a motor tetszőleges irányú elhelyezésére.
A beállítás lépései:
o Nyomjuk meg hosszan (min. 3sec) a kívánt szervóhoz tartozó beállító gombot.
o A dekóder először a címzés üzemmódba lép, ezt a szervohoz tartozó
állapotjelző LED világítása, majd folyamatos, lassú (kb. 2sec) villogása jelzi.
o Nyomjuk meg négyszer röviden az 1-es szervóhoz tartozó beállító gombot. A
dekóder az irány beállító üzemmódba lép. Ezt a szervohoz tartozó LED gyors
világítása jelzi.
o Az egér funkció állító gombjának pillanatnyi megnyomásával állíthatjuk be a
kijelzésnek megfelelő irányt. Pl. a LENZ egéren a – gomb nyomásával az alap
értelmezett irányt állítjuk, a + gomb használatával az ellentétes irányt
állíthatjuk be. Az egéren ugyan az a cím legyen beállítva, mint az éppen állított
szervo

címe.

A kettes és a hármas szervóhoz tartozó beállító gombokkal ugyan azt a hatást
érhetjük el, mintha az egér állító gombjait nyomkodnánk, ezért analóg módban
is beállítható a dekóder.
o Az irány beállítását a szervo megfelelő átállásával jelzi.
o A beállítás után nyomjuk meg 2* röviden az egyes szervóhoz tartozó beállító
gombot. A LED elalszik, a beállított irány értéke elmentődik és a dekóder
normál működési állapotba kerül.
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Szívpolarizálás beállítása:
Ismertető:
A szervo felhelyezésétől és irányától függően szükség lehet a szívpolarizáló relé
állapotának beállítására. A kitérő egyenes haladási irányba áll, de a vonat szívre
haladásával zárlat keletkezik. Ebben az esetben meg kell fordítani a szívpolarizáló relé
működését.
A beállítás lépései:
o Nyomjuk meg hosszan (min. 3sec) a kívánt szervóhoz tartozó beállító gombot.
o A dekóder először a címzés üzemmódba lép, ezt a szervohoz tartozó
állapotjelző LED világítása, majd folyamatos, lassú (kb. 2sec) villogása jelzi.
o Nyomjuk meg ötször röviden az 1-es szervóhoz tartozó beállító gombot. A
dekóder a relé pozíció beállító üzemmódba lép. Ezt a szervohoz tartozó LED
lassú világítása jelzi.
o Az egér funkció állító gombjának pillanatnyi megnyomásával állíthatjuk be a
kívánt relé állapotot. Pl. a LENZ egéren a – gomb nyomásával alaphelyzetben
kikapcsolt a szívpolarizáló relé állapota, a + gomb használatával alaphelyzetben
bekapcsolt lesz a szívpolarizáló relé állapota. Az egéren ugyan az a cím legyen
beállítva,

mint

az

éppen

állított

szervo

címe.

A kettes és a hármas szervóhoz tartozó beállító gombokkal ugyan azt a hatást
érhetjük el, mintha az egér állító gombjait nyomkodnánk, ezért analóg módban
is beállítható a dekóder.
o A relé állapot beállítását a szervo átállással jelzi.
o Amikor elértük a kívánt állapotot nyomjuk meg 1* röviden az egyes szervóhoz
tartozó beállító gombot. A LED elalszik, a beállított állapotok elmentődik és a
dekóder normál működési állapotba kerül.
Kilépés az éppen beállított értékek elmentése nélkül, visszatérés a korábbi beállításokhoz:
Ha beállítás közben meggondoljuk magunkat és mégsem szeretnénk a beállított
értékeket elmenteni, akkor a 4. szervóhoz tartozó beállító gomb többszöri
18.

megnyomásával (attól függ, hogy melyik módban állunk éppen) kiléphetünk a
dekóder programozási módból.

Programozás tiltás
A dekóder található JPrg feliratú jumper eltávolításával letiltható a dekóder programozása.
A dekóder nem tud programozó állapotba lépni, így elkerülhető a beállítások véletlen
elprogramozódása.
A jumper ismételt felhelyezésével a programozás újra engedélyezhető.

Programozás CV paraméterek módosításával
A szervomotorok paramétereinek módosítása a központon keresztül POM CV írás
műveletek segítségével is állítható.
POM CV írás módban a dekóder címe 75-ös mozdonycím.
Ez az üzemmód az egyes szervo kimenet, első, cím beállítás menüpontjában aktív.
Ebbe a menüpontba belépve az egyes paraméterek az alábbi CV regisztereken keresztül
érhetők el:
Kimenet

1

2

3

4
Reset

CV
CV12
CV13
CV14
CV15
CV16
CV22
CV23
CV24
CV25
CV26
CV32
CV33
CV34
CV35
CV36
CV42
CV43
CV44
CV45
CV46
CV8

Megnevezés
Alsó végkitérés
Felső végkitérés
Sebesség
Szervó irány
Szívpolarizáció iránya
Alsó végkitérés
Felső végkitérés
Sebesség
Szervó irány
Szívpolarizáció iránya
Alsó végkitérés
Felső végkitérés
Sebesség
Szervó irány
Szívpolarizáció iránya
Alsó végkitérés
Felső végkitérés
Sebesség
Szervó irány
Szívpolarizáció iránya
Alaphelyzetbe állítás

Magyarázat

Alsó határérték

A szervómotor alsó kitérésének szöge
A szervómotor felső kitérésének szöge
A szögelfordulás sebessége
A szervómotor irányának egyeztetése a kijelzővel
A szívpolarizáció bekötésének megfordítása
A szervómotor alsó kitérésének szöge
A szervómotor felső kitérésének szöge
A szögelfordulás sebessége
A szervómotor irányának egyeztetése a kijelzővel
A szívpolarizáció bekötésének megfordítása
A szervómotor alsó kitérésének szöge
A szervómotor felső kitérésének szöge
A szögelfordulás sebessége
A szervómotor irányának egyeztetése a kijelzővel
A szívpolarizáció bekötésének megfordítása
A szervómotor alsó kitérésének szöge
A szervómotor felső kitérésének szöge
A szögelfordulás sebessége
A szervómotor irányának egyeztetése a kijelzővel
A szívpolarizáció bekötésének megfordítása
Alaphelyzetbe állítás

Min.: 1
Min.: 1, de nagyobb, mint az alsó végkitérési szög
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1, de nagyobb, mint az alsó végkitérési szög
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1, de nagyobb, mint az alsó végkitérési szög
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1, de nagyobb, mint az alsó végkitérési szög
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
8

Felső határérték
Max.: 250, de kisebb, mint a felső végkitérési szög
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250, de kisebb, mint a felső végkitérési szög
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250, de kisebb, mint a felső végkitérési szög
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250, de kisebb, mint a felső végkitérési szög
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
8

CV8 regiszter írásával a dekóderben visszaállíthatók az eredeti gyári beállítások.

Analóg üzem
A dekóder képes digitális vezérlés nélküli analóg pályán is működni!
A fent említett beállítások mindegyike elvégezhető a dekóderen található beállító és
működtető gombok segítségével is.
A kapcsolópultos működtetéshez mind a 4 gomb mellett megtalálható a gombhoz tartozó
csatlakozó is, amelyre ráköthető egy-egy a kapcsolópultba beépített pillanatkapcsoló is.
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Fizikai paraméterek
DigiServo-4HP:

o Magassága: Max. 30mm
o Felszerelésnél a szükséges távtartó magassága: Min. 8mm
o Rögzítés: 3mm-nél nem vastagabb csavarral
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DigiServo-4NP:

o Magassága: Max. 30mm
o Felszerelésnél a szükséges távtartó magassága: Min. 8mm
o Rögzítés: 3mm-nél nem vastagabb csavarral
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Saját jegyzet:
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