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Köszönjük, hogy a Digitools Elektronika Kft magyar fejlesztésű és 

gyártású termékét választotta! 

Ismertető: 
A DigiSens-8-S88 egy foglaltság érzékelő és visszajelentő áramkör, ami nyílt szabványú 

S88 buszon kommunikál a DigiPC-S88-USB PC illesztő egységen keresztül egy 

számítógépen futó vezérlő programmal.  

Az eszköz alkalmas: 

 vágányok foglaltságának visszajelentésére, 

 nyomógombok, kapcsolók bekötésére, kezelő pult építésére, 

 különböző érzékelők (Reed relé, HAL elem) állapotának visszajelentésére. 

 

Főbb paraméterek: 
o Szabványos S88N kommunikáció 

o 8 kimenet 2 egymástól független csoportban (a két csoport közösíthető) 

o Kimenetenkénti terhelhetőség 2A 

o A modul teljes terhelhetősége 5A 
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Eszközmagyarázat, bekötés: 

DigiSens-8S88: 

 

 

o S88 kimenet: csatlakozó az S88 busz kezdőpontja felé, ami lehet az előző 

DigiSens-8-S88 modul, vagy a DigiPC-S88-USB PC illesztő.  

o S88 bemenet: csatlakozó a következő DigiSens-8-S88 modul felé 

o „A” erősítő, K bemenetek: 1-es csoport bemenet az „A” erősítő K pólusa felől 

o „B” erősítő, K bemenetek: 2-es csoport bemenet a „B” erősítő K pólusa felől 

o Szakasz kimenetek: 8 kimenet a vágányszakaszok, vagy az érzékelők felé: 

 K1 - K4: az „A” erősítő bemenethez tartozó csoport  

 K5 - K8: a „B” erősítő bemenethez tartozó csoport 

o Ellenőrző LED: a modul működés képes állapotát mutatja.  
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A modulok bekötése 1 erősítő és minden szakasz foglaltságának figyelése esetén: 
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A modulok bekötése 1 erősítő és csak egyes szakaszok foglaltságának figyelése esetén: 
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A modulok bekötése több erősítő és minden szakasz foglaltságának figyelése esetén: 
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A modulok bekötése több erősítő és csak egyes szakaszok foglaltságának figyelése esetén: 
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A modul bekötése hurokvágányba minden szakasz foglaltságának figyelése esetén: 
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A modul bekötése hurokvágányba csak egyes szakaszok foglaltságának figyelése esetén: 
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A modul bekötése DigiSignal-x4ABC jelződekóderes vonatbefolyásolás esetén: 
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A modul bekötése DigiSignal-x4ABC jelződekóderes vonatbefolyásolás esetén: 
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Nyomógombok és egyéb eszközök bekötése a modulba: 
 

 

R1 , R2: ellenállások értéke 10kOhm 1/4W 

K1, K2 nyomógomb, vagy pillanat kapcsoló, REED relé, stb… 

Ut táp bemenet: bármilyen tápegység lehet 

 DCC sínjel a digit erősítőből 

 DC 12 – 18 V, vagy AC 12 – 16V 

 stb.. 

 

Felhasználható pl kapcsolópult kialakítására, melynek segítségével megépíthetünk egy nagyvasúton is alkalmazott kezelő készüléket.
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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 
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Működési jellemzők beállítása 

A kommunikációs címek beállítása: 
 

A modulok nem igényelnek külön cím beállítást. 

Az egyes modulok címét a bekötési sorrend határozza meg. 

A kezdő címet a fogadó egységben kell beállítani. Például DigiPC-S88-USB modul 

használata esetén a címet a PC illesztőben kell beállítani. 

Gyári beállítások mellett ez a cím 65. 

A cím módosításának leírása a DigiPC-S88-USB kezelési leírásában található. 

Az egyes szakaszok foglaltságának beállítása minden programnál más és más módon 

történik, példaként a TrainController programban használatos beállítást mutatjuk be. 

 

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

megfelelő helyre kell helyezni. 
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 Szerviz módban (I. a kulcs benyomva) az indikátorra duplán kattintva (II.) előjön a 

beállítás ablak. 

 

 Itt beállíthatjuk az indikátor nevét 

 

 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 
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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! 

 

 A zavarérzékenység kiszűrése érdekében fontos a „Memory” ablakban a kikapcsolási 

késleltetés 1 másodpercre állítása! 
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 Ha minden beállítás megfelelő, akkor áram érzékeléses módban, ha 30kOhm-nál 

kisebb fogyasztó van a szakaszon, akkor a kontaktindikátor foglaltságot fog jelezni az 

adott szakaszra. 
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Fizikai paraméterek 

DigiSens-8-S88: 

 

 Magassága: Max. 30mm 

 Felszerelésnél a szükséges távtartó magassága: Min. 10mm 

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


