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3. 

 

Köszönjük, hogy a DigiTools Elektronika Kft magyar fejlesztésű és 

gyártású termékét választotta! 

Főbb paraméterek 
o hurokvágányok, delta vágányok polaritás váltásának automatikus kezelésére, 

o 2A, vagy 3A-es érzékenység, 

o 1 hurok szakasz kezelésére, 

o áramérzékelésen alapuló foglaltság visszajelentés mellett is használható. 

 



 

4. 

 

Eszközmagyarázat 

 

o Síntáp bemenetek (JbeK): a DCC erősítőtől jövő sínfeszültség 

o Független szakaszbemenet (K’):  

o Tápfeszültség függetlenítő (Táp): ha a jumpert eltávolítjuk és a K’ pontba kötjük 

a hurokszakasz betáplálását, akkor a hurokmodul áramfelvétele nem zavarja 

meg a foglaltság érzékelést. 

o Állapot jelző LED-ek (S1, S2): a hurokmodul pillanatnyi állapotáról ad 

információt, alapból S2 világít, fordított hurokpolaritás esetén S1 világít. 

o Hurokszakasz kimenet (JkiK): ide kell kötni a kiszakaszolt hurok vágány részt. 

o Érzékenység: 

 A: 3A-es érzékenység 

 B: 2A-es érzékenység 

Hurokszakasz 
kimenet 

Síntáp bemenetek 
„JbeK” 

Független 
szakaszbemenet 

„K’” 

Érzékenység 

Tápfeszültség 
függetlenítő 

Állapotjelző 
LED-ek 



 

5. 

 

Bekötés: 
Alapszabályok: 

o a hurokban lévő szakaszt mind a két végén, mind a két sínszálon ki kell 

szigetelni, 

o a kiszigetelt szakasz hosszának nagyobbnak kell lennie, mint a szakaszban 

közlekedő leghosszabb szerelvény hossza, 

o a szakaszba két irányból egyszerre egyidőben nem közlekedhet vonat. 

Egyszerű hurokvágányok esetén: 

Egyszerű hurok, vagy deltavágány esetén a hurokmodul bekötése nagyon egyszerű. 

Sem a bemenő, sem a kimenő oldalon a polaritásra nem kell figyelni. 

 
 



 

6. 

 

Áramérzékelésen alapuló foglaltság érzékelés esetén: 

Ebben az esetben a hurokmodul beköthető a foglaltság érzékelő után is, mert az áramkör 

kialakítása miatt a K’ bemeneten a hurokmodul nem fogyaszt áramot. 

Ehhez a „Táp” feliratnál lévő jumpert el kell távolítani! 

A foglaltság visszajelentő panel bekötése csak példa! A hurokmodul bármelyik bemenetre 

köthető a DigiSens-8S88 leírásában szereplő módon. (Lila vezeték) 

 
 



 

7. 

 

Fordítókorong használata esetén: 

Fordító korong hídjánál a korong teljes 180%-os átfordulása esetén is polaritás fordulás jön 

létre. Ezt a hurokmodul képes automatikusan lekezelni. 

 

Kapcsolási érzékenység beállítása: 
Az áramkör a hurokszakasz határán létrejött polaritás forduláson áthaladó jármű okozta 

nagyon rövid idejű megnövekedett áram hatására kapcsol át és fordítja át a polaritást a 

hurok szakaszban. 

Ennek az áramnak a kapcsolási határértékét lehet állítani. 

 

 

3A-es áram esetén kapcsol 

 

2A-es áram esetén kapcsol. 

 

A beállított kapcsolási áramnak kisebbnek kell lennie, mint a DCC sínerősítő zárlati árama! 

A beállított kapcsolási áramnak nagyobbnak kell lennie, mint a szakaszban haladó legnagyobb 

áramfelvételű szerelvény áramfelvétele. 



 

8. 

 

Fizikai paraméterek 

 
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: 


