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Köszönjük, hogy a Digitools Elektronika Kft magyar fejlesztésű és 

gyártású termékét választotta! 

Ismertető: 
A DigiPC-S88N-USB egy egyszerű interfész a LENZ által kitalált XPressNet busz (ezen 

kommunikál a vezérlő egység (pl. MultiMaus) az erősítővel (pl. Roco 10764)) és a PC által 

használt (USB 2.0) kommunikációs port között. Bármely program (RailRoad&Co. 

TrainController, JMRI, RocRail, stb.) felismeri a DigiPC illesztőt, ami képes kezelni a LENZ 

nyílt szabványa szerint működő LI100F illesztő egységét. 

Főbb paraméterek: 
o LENZ LI100F szerinti szabványos XPressNet kommunikáció, 

o USB 2.0 szabvány szerinti csatlakozás a PC felé, 

o RJ11 6/4-es telefon csatlakozó a digitális központ felé, 

o tápellátás a központ felől, vagy önálló tápegységről, 

o a foglaltság visszajelentő rész speciális tulajdonságai: 

 foglaltság visszajelentés S88N szabványú buszon keresztül, 

 16db, 8 szakasz foglaltságának érzékelésére képes, modul kezelése. 
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Eszközmagyarázat: 

 

 

o Tápegység (Táp): független tápellátás bekötésére  

o XPN: RJ11-es XPressNet csatlakozó a digitális központ felé 

o USB: USB 2.0 szabvány szerinti csatlakozás a PC felé 

o Zöld LED (N): az interfész megfelelő működése esetén folyamatosan világít 

o Piros LED (KH): normál esetben, kommunikáció közben villog. Folyamatos 

világítása kommunikációs hibát jelez a DigiPC és a digitális központ között 

o Sárga LED (VH): normál esetben nem világít. Folyamatosan világít, ha 

kommunikációs hiba van a DigiPC és a számítógépen futó vezérlő program 

között 

USB csatlakozó 
 

USB 2.0 

XPressNet 
csatlakozó 

„XPN” 

S88N visszajelentés 
csatlakozó 
„S88_In” 

Tápegység 
„Tap” 

AC 9V – 16V 
DC 12V - 18V 

Piros LED 
„KH” 

Sárga LED 
„VH” 

Zöld LED 
„N” 
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Bekötés: 
Az áramkör a független tápegységről, vagy az XPressNet-en keresztül is működtethető.  

A tápfeszültség átkapcsolása automatikusan megtörténik. 

Az S88 visszajelentő rendszer használata esetén javasoljuk a független tápellátás 

használatát! 

A PC illesztő AC, vagy DC feszültséggel egyaránt táplálható.  

A tápfeszültség bekötése polaritás független.  

Értéke: DC 12V - 18V, vagy AC 9V - 16V 

A független tápegység bekötése: 

 

Ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő, független tápegység, akkor az illesztő áramkört 

működtethetjük a digitális eszközöket (pl. multiMAUS) is tápláló feszültségről az XPressNet-

en keresztül. DC tápegység esetén is a bekötés polaritás független. 

 

Tápegység 
 

AC 9V – 16V 
DC 12V - 18V 
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Az XPressNet bekötése: 
A PC illesztőhöz mellékelünk egy XPressNet kábelt mindkét végén 6/4-es RJ11 telefon 

csatlakozóval. 

Roco rendszer esetén semmi más dolgunk nincs, csak a vezeték egyik végét a PC illesztőn 

az „XPN” feliratú csatlakozóba, a másik végét az erősítő „Slave” feliratú csatlakozójába 

dugni. Ha más eszközt (pl. több multiMAUS) is szeretnénk még az XPressNet-re felfűzni, 

akkor javasoljuk a 6/4-es, egyenes kötésű egyszerű telefon (T) elosztó használatát. 

LENZ rendszerek esetén: 

LENZ központ esetén a PC illesztőhöz mellékelt XPressNet kábel egyik csatlakozóját le kell 

vágni, a kábel végeket óvatosan lecsupaszolni és a képnek megfelelően az LMAB feliratú 

csatlakozóba kötni. 
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Roco rendszerek esetén: 

Roco rendszerek esetén az XPN kábelt egyszerűen csatlakoztassuk a Slave, vagy az X-Bus 

feliratú csatlakozóba. 

Egyéb rendszerek esetén: 

Más rendszer esetén a bekötés pontos részleteiről érdeklődjön a gyártónál! 
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A visszajelentő S88 busz bekötése: 
A DigiSens-8-S88 visszajelentő modulokhoz mellékelünk egy 1m hosszú S88 kábelt! Ennek 

a kábelnek a 6/6 pólusú RJ12 telefon csatlakozóját kell az illesztő S88_In feliratú 

csatlakozójába dugni. 

Más eszköz csatlakoztatása esetén a bekötési sorrend az S88-N szabvány szerint történik! 

Láb szám Funkció 

1 Data 

2 GND 

3 CLK 

4 Load 

5 Reset 

6 +5V 

 

Igény esetén több DigiPC-S88N-USB áramkör is csatlakoztatható egy 
számítógéphez 

Nagyszámú foglaltság visszajelentő modul esetén több PC illesztő is csatlakoztatható 

egyetlen számítógéphez! 

Ebben az esetben figyeljünk arra, hogy az egyes moduloknak más-más legyen az XPressNet 

címe és a foglaltság visszajelentő modulok kezdő címe! 
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Az USB kommunikáció beállítása 

WIN10 operációs rendszer esetén: 

Az USB-s kommunikációs felülettel ellátott DigiPC-S88N-USB PC illesztőt néhány egyszerű 

lépésben lehet installálni. Ezek a lépések az alábbiak: 

 
o  Telepítés legelső lépéseként csatlakoztassa az USB kábellel egymáshoz a 

számítógépet és a PC illesztőt. A Windows automatikusan felismeri az USB 

illesztőt és telepíti a megfelelő drivert. 

A telepítés sikerességét az Eszközkezelőben ellenőrizheti. 

 

o Ha a Windows automatikus felismerő rendszere nem működött megfelelően 

és a PC illesztőnk az USB-vezérlők között ismeretlen eszközként jelenik meg, 

akkor távolítsuk el a rendszerből ezt az eszközt. A PC illesztőt is húzzuk ki az 

USB csatlakozóból és a MicroChip honlapjáról telepítsük fel az MCP2200 típusú 

USB vezérlőáramkör meghajtó driverét. 

o https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP2200 

o  A driver megfelelő telepítése után újra csatlakoztathatjuk a PC illesztőt. Ha a 

művelet sikeres volt, akkor a fenti képnek megfelelően valamilyen COM porton 

(a képen COM3) meg fog jelenni a PC illesztő. 
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o Ezek után csatlakoztassuk a PC illesztőt a digitális központhoz is, kapcsoljuk be 

a rendszert, majd a következő képnek megfelelően beállíthatjuk a 

kommunikációt a számítógépes programmal.  

 

A DigiPC-S88N-USB beállítása a TrainController 9 esetén. 
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Régebbi Windows rendszerek esetén: 

Az USB-s kommunikációs felülettel ellátott DigiPC-S88-USB PC illesztőt néhány egyszerű 

lépésben lehet installálni. Ezek a lépések az alábbiak: 

 
o  Telepítés és a PC illesztő csatlakoztatása előtt az operációs rendszer (jelen 

esetben a Windows XP) hardver eszköz kezelőjében csak a már korábban is 

meglévő portok találhatók meg. 

 

o  A PC illesztő első csatlakoztatása után az operációs rendszer értesíti a 

felhasználót, hogy új eszköz lett csatlakoztatva a számítógéphez, ami még nem 

működik megfelelően. 
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o  Általában az operációs rendszer automatikusan elindítja a telepítés varázslót. 

A telepítés megkezdése előtt töltse le a honlapról a megfelelő driver fájlt! 

 

 
o A „Nem, most nem „lehetőség kiválasztása után meg kell nyomni a 

 „Tovább” gombot. 
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o A „Telepítsen listából, vagy adott helyről” opciót kell választani.” 

 

o Ki kell tallózni az USB driver-jét a „Tallózás” gomb megnyomásával. 
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o Keressük meg azt a könyvtárat, ahová a letöltött USB driver fájlt mentettük, 

majd nyomjuk meg az „OK” gombot. 

 

o A telepítés folytatásához nyomjuk meg az „Tovább” gombot. 

 



 

15. 

 

o Elindul a telepítés… 

 

o A telepítés végén nyomjuk meg a „Befejezés” gombot. 
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o Ha sikerült megfelelően telepíteni az USB meghajtó programját, akkor az 

operációs rendszer eszköz kezelőjében a soros portunk megjelenik és látszik, 

hogy az eszköz megfelelően működik! 

 

o A PC-s szoftverünkben pl. a TrainController-ben az itt látható soros portot kell 

majd kiválasztani. Jelen esetben ez a COM5 
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Működési jellemzők beállítása 

A kommunikációs paraméterek beállítása: 

Speciális esetekben szükség lehet a DigiPC gyári cím beállításainak módosítására. Ilyen 

lehet például több PC illesztő használata esetén, vagy ha a korábban telepített XPressNet-

es eszközeink között van már olyan, amelyik a 29-es címet használja. A gyári beállítások 

módosításához indítsuk el a Windows „HyperTerminal” nevű programját, vagy más hasonló 

soros port kezelő terminál programot az alábbi beállításokkal. 

 

 

Miután csatlakoztattuk az illesztőt a PC soros portjához és bekapcsoltuk a tápfeszültséget, 

gépeljük be a terminál programba a dccdcc kódsorozatot, melynek hatására a képen 

látható menüsor fog megjelenni. 
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XPressNet cím beállítása: 

Az illesztő gyárilag beállított XPressNet címe 29. 

Az illesztő címének a megváltoztatásához nyomjuk meg az „a” billentyűt, majd gépeljük be 

a kívánt címet. Az új cím 1 és 31 között lehet. A szám beírása után nyomjuk le az ENTER-t! 

Ha befejeztük az újra címzést, akkor válasszuk az „Exit” menüelemet a „c” billentyű 

megnyomásával, majd kapcsoljuk ki az illesztőkártyát. 

Amint újra bekapcsoljuk a kártya az új címmel fog kommunikálni a vasút vezérlő 

programmal. 

 

Új cím beállításakor figyeljünk arra, hogy sok központi egység csak bizonyos címeken képes 

kommunikálni az illesztő kártyával. Például a Lokmaus csak a 29 és 30-as címen fogadja el 

a PC illesztőt. 

A hibás címbeállítást jelzi a sárga LED, ha folyamatosan világít! 

A megfelelő működés érdekében mindig törekedjünk arra, hogy a 29-es címet hagyjuk meg 

a DigiPC illesztőkártya számára! 
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Visszajelentő cím beállítása: 

Az első foglaltság visszajelentő modult a 65-ös kezdőcímen érhetjük el. 

A visszajelentő címének a megváltoztatásához nyomjuk meg a „b” billentyűt, majd gépeljük 

be a kívánt címet. Az új cím 1 és 100 között lehet. A szám beírása után nyomjuk le az ENTER-

t! 

A szabványos visszajelentő cím a 65. 

Ha befejeztük az újra címzést, akkor válasszuk az „Exit” menüelemet a „c” billentyű 

megnyomásával, majd kapcsoljuk ki az illesztőkártyát. 

Amint újra bekapcsoljuk a kártya az új címmel fog kommunikálni a TC-vel. 
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Kilépés a cím beállításokból: 

Ha befejeztük az újra címzéseket, akkor válasszuk az „Exit” menüelemet a „c” billentyű 

megnyomásával, majd kapcsoljuk ki az illesztőkártyát. 

Amint újra bekapcsoljuk a kártya az új címmel fog kommunikálni a TC-vel. 
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A PC illesztő beállítása a TrainController programban: 
o A TC a „Setup Digital Systems” menüpontjában kell az illesztő kártyát beállítani. 

 

o Az „Add…” gombbal hozzáadjuk az új elemet. 

 

o A PC-1 illesztőkártya a LENZ LI100F klónja, így azt kell beállítani a felkínált 

listából. 
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o A beállítások elvégzése után nyomjuk meg az „OK” gombot és a következő 

ablak fog megjelenni. 

 

o A tényleges kapcsolat a „Connect” menüpont megnyomásával jön létre. 
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o Ha minden beállítás megfelelő, akkor a TC ablakának a jobb alsó sarkában a 

következő állapotok látszódnak. 
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A visszajelentő elemek (Contact Indicator) beállítása a TrainController 
programban: 

o A visszajelentésért az un „Contact Indicator” a felelős. A vágány rajzolaton a 

megfelelő helyre kell helyezni. 

 

o Szerviz módban (I. a kulcs benyomva) az indikátorra duplán kattintva (II.) előjön 

a beállítás ablak. 
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o Itt beállíthatjuk az indikátor nevét 

 

o A kommunikációs címet. Fontos, hogy alapbeállítás esetén a foglaltság a 65-ös 

címmel kezdődik! Ha egymás után több modult használunk, akkor a PC-től 

távolodva az első modul címe 65, a következő címe 66 és így tovább. 

A modulokon belül az egyes bemenetek megegyeznek a panelen a bemenet 

mellett olvasható számmal! 
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o A zavarérzékenység kiszűrése érdekében fontos a „Memory” ablakban a 

kikapcsolási késleltetés 1 másodpercre állítása! 

 

o Ha minden beállítás megfelelő, akkor áram érzékeléses módban, ha 50kOhm-

nál kisebb fogyasztó van a szakaszon, akkor a kontaktindikátor foglaltságot fog 

jelezni az adott szakaszra. 
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Fizikai paraméterek 

 

o Magassága: Max. 30mm 

o Felszerelésnél a szükséges távtartó magassága: Min. 10mm 

o Rögzítés: 3mm-nél nem vastagabb csavarral 
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Saját jegyzet: 


