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Köszönjük, hogy a Digitools Elektronika Kft magyar fejlesztésű és 
gyártású termékét választotta! 

Általános leírás 
A DigiBooster egy speciális DCC-erősítő, amely sok extra funkciójának segítségével széles 

körben alkalmazható digitális vasútmodell-rendszerek sínjelének erősítésére.  

Egyedi fejlesztésként lehetőség van a rendszerbe épített erősítők működésének 

monitorozására egy számítógépen futó monitorozó (DigiMonitor) szoftver segítségével 

Főbb paraméterek 
o NMRA DCC szabvány szerinti kommunikáció. 

o Dobozos kivitel és asztal alá szerelhető kivitel. 

o Tápellátás stabilizált DC 14V - 21V. 

o Csak stabilizált kimenetű DC tápegységgel használható! 

o Kimeneti áramerősség max. 8A. 

o Rövidzár ellen védett kimenet. 

o Automatikus visszakapcsolási funkciók. 

o Automatikus polaritás fordítás (hurokmodul funkció). 

o Hő megfutás elleni védelem. 

o Méretek: 95 * 85 * 50 mm: 

o PC-s monitorozó funkció a DigiMonitor szoftver segítségével. 

o A monitorozó szoftver szolgáltatásai: 

 pillanatnyi áramfigyelés, 

 pillanatnyi hőmérséklet-figyelés, 

 pillanatnyi működési állapot figyelés és beavatkozás, 

 normál működés, 

 zárlat, zárlat utáni visszakapcsolás, 

 egyedi és csoportos le- és bekapcsolás. 
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Eszközmagyarázat 
Belső részek: 

 

 

Előlapi csatlakozók, LED-es és nyomógomb: 

 
  

 
DigiMonitor 
csatlakozó 

  

Külső zárlat 
nyugtázó gomb 

csatlakozó  

Állapot 
visszajelentő 

LED-ek 

 
Belső zárlat 

nyugtázó gomb  

 

Biztosíték: 
2A – 8A 

250V 
5x20mm 

 
XPressNet Master 

 

XPressNet Slave 
v. 

FREMO hálózat 

Paraméter 
programozás 
engedélyezés  

Zümmer 
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Hátlapi csatlakozók, LED-es és nyomógomb: 

 

Tápellátás bekötése 
Figyelem! Csak egyenáramú (DC), stabilizált kimenetű tápegységről használható! 

Bemenő tápfeszültség tartomány: 14V – 21V 

A tápegység pozitív kimenetét kell bekötni. a „Táp+” feliratú csatlakozóba.  

 

Az erősítő védelmére egy plusz olvadóbiztosítékot is beépítettünk. 

A biztosíték típusa: üvegcsöves, 5 x 20 mm, „F” 

A biztosíték áramértékét úgy válasszuk meg, hogy nagyobb legyen, mint az erősítőben 

beállított zárlati áram értéke (CV2 paraméter), de kisebb legyen, mint a stabilizált 

kimenetű tápegység maximális kimeneti árama. 

Példa: CV2 értéke 30 (3A), a stabilizált tápegységünk 18V kimeneti feszültség mellett 3,5A 

áramot tud a kimenetén, akkor a biztosíték 3,15A-es típus legyen. 

Gyárilag 4A-es biztosítékkal szállítjuk a DigiBooster-t. 

Egy tápegységről egyszerre csak egy erősítő táplálható! 

Stabilizált 
egyenáramú 

tápegység negatív 
pólusa 

Stabilizált 
egyenáramú 

tápegység pozitív 
pólusa 

 
Tápegység 
csatlakozó 

  

 
LENZ rendszerű 

CDE jelek 

XPressNet  
v. 

FREMO 
csatlakozók 

DCC 
sínfeszültség 

kimenet 
„JK” 
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DCC kimenet bekötése 
A sínkábelt az „DCC Out” feliratú csatlakozóba kell kötni. 

 

 

Az erősítők bekötésének néhány fontos alapszabálya: 
A mozdonyok megfelelő működése érdekében a pályába beépítve semmilyen az analóg 

technikában alkalmazott zavarszűrő elem (kondenzátor) nem lehet! 

(Például a gyári analóg betápláló sínmezőket szokták kondenzátorral ellátni.) 

Az egyes erősítőkről táplált vágányrészeket egymástól mindkét sínszálon el kell szigetelni. 

Több erősítő használata esetén ügyeljünk az erősítők polaritáshelyes bekötésére, vagy 

használjuk/engedélyezzük az automatikus polaritás-fordítás funkciót! A nem azonos 

polaritással bekötött erősítők szakaszhatárán áthaladó jármű zárlatot okozhat. 

Több erősítő alkalmazása esetén törekedjünk arra, hogy a pályában lévő feszültségszintek 

megegyezzenek. 

 

 
Sín csatlakozás 

„J” pólus 

 
Sín csatlakozás 

„K” pólus 
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Vezérlés bekötése 
A DigiBooster erősítő a sínben futó DCC jel erősítésére szolgál. Ezt a jelet valamilyen 

központi digitális egység állítja elő. 

Ilyen központ lehet például: 

o Roco multiMAUS egér, mint Master digitális központ, 

o Roco z21, vagy Z21 B-Bus kimenete, 

o LENZ központ (pl. LZV200) CDE kimenete, 

o FREMO digitális központ közös DCC jele, 

o bármilyen DCC jel, akár közvetlen sínjel kimenetről (Sniffer mód), 

o stb… 

Roco multiMAUS mint Master központ csatlakoztatásával 

 

Ebben az esetben más csatlakozón DCC jelel az erősítőt vezérelni nem szabad! 

A zárlat utáni visszakapcsolás módját (CV4 paraméter) célszerű az „automatikus 

visszakapcsolás” üzemmódra állítani. CV4 értéke ekkor 0. 

A zárlat a DCC jelet előállító központot is zárlat miatt lekapcsolt állapotba viszi. 

A rendszerben lévő többi erősítő sem kap DCC jelet! 

XPN Master 
jumperek a 
helyükön! 
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XPressNet „Slave” eszközök csatlakoztatása 
Slave eszköznek nevezünk minden olyan kommunikációs eszközt, amit az XPressNet 

buszhoz csatlakoztatunk és nem a digitális rendszer központja. Ilyen eszköz lehet 

bármilyen kézivezérlő (pl. további multiMAUS-ok, PC illesztők, stb…). 

Egy XPressNet hálózaton 31 slave eszköz lehet. 

 

Slave kábelek szerelése: 

4 eres telefon kábellel szerelve, a kábel elágaztatása megoldható egyszerű 6/4-es T 

telefon elosztóval 

 

XPN Master 
jumperek a 
helyükön! 

 

XPN Slave 
jumperek „S” 
a helyükön, a 

többi eltávolítva! 
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LENZ LZV200 CDE kimeneteinek csatlakoztatásával 

 

Ebben az esetben más csatlakozón DCC jelel az erősítőt vezérelni nem szabad! 

A CDE pólusok párhuzamos kötésével több erősítő is egyszerre vezérelhető. 

A zárlat a DCC jelet előállító központot is zárlat miatt lekapcsolt állapotba viszi. 

A rendszerben lévő többi erősítő sem kap DCC jelet! 

Ha azt akarjuk, hogy az adott erősítőnél keletkezett zárlat ne kapcsolja le a teljes 

rendszert (a többi erősítőt is), akkor az E pólushoz menő vezetéket ne kössük be. 
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Erősítő busz csatlakozás felhasználásával 
pl.: z21 központ B-Bus csatlakozója 

 

 

A zárlat a DCC jelet előállító központot nem kapcsolja le. 

A rendszerben lévő többi erősítő üzemképes marad! 

Több erősítő esetén a B-Bus C és D kimeneteit párhuzamosan kell bekötni az összes 

erősítőbe. 
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FREMO DCC jel csatlakoztatása 
FREMO szabvány szerinti játék során a sínben futó DCC jelet egy központi digitális központ 

állítja elő. A FREMO hálózat egyszerű és gyors csatlakoztatásához is fel van készítve az 

erősítő. 

 

A jumpereknek az „F” jelű tüskéken a helyükön kell lenni! 

Ebben az esetben más csatlakozón DCC jelel az erősítőt vezérelni nem szabad! 

A 6/4-es csatlakozót a FREMO szabványnak megfelelően kell szerelni. 

A zárlat a DCC jelet előállító központot nem kapcsolja le. 

A rendszerben lévő többi erősítő üzemképes marad! 

A FREMO szabványról bővebben itt olvashat: https://www.fremo-net.eu 

  

FREMO 
szabványú 6/4-es 

T elosztó 

FREMO központ 
felől 

További modulok 
felé 
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Vezérlőjel biztosítása a DigiMonitor buszon keresztül 
Komplex vezérlések kialakításakor, ha nagyobb számú DigiBooster erősítőt szeretnénk 

használni, azokat a DigiBooster-Connector segítségével egyszerűen és üzembiztosan 

köthetjü komplex hálózatokba. 

A DigiBooster-ek a Connector-hoz, illetve egymáshoz csatlakoztatása a speciális 

DigiMonitor csatlakozók használatával lehetséges. Ekkor a hálózat központi eleme a 

DigiBooster-Connector, amely megteremti a kapcsolatot a vezérlő központ és az egyes 

erősítők között, valamint lehetővé teszi a kommunikációt egy PC-n futó monitorozó 

szoftver és az erősítők között. 

A DigiBooster-Connector áramkör működéséről, bekötéséről és a DigiMonitor PC-s 

program használatáról saját kezelési leírásában több információt is találhat. 

 

Az egyes erősítők és a DigiBooster-Connector közötti összeköttetés megteremtésére 6 

eres telefonkábelt kell használni, mindkét végén egyenes bekötésű 8 pólusú RJ45-ös 

csatlakozóval. A 8 pólusból az 1-es és a 8-as pólus kimarad. 

Egyeztetés után a megfelelő hosszúságú kábeleket szállítjuk az erősítőkhöz. 

Figyelem! A DigiMonitor nem XPressNet csatlakozó, abba közvetlenünk multiMAUS-t, 

Roco erősítőt közvetlenül ne csatlakoztassunk! 
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A DigiBooster-Connector áramkör funkciói: 

o 3 erősítő körzet összekapcsolására képes a DigiMonitor program irányába. 

o Körzetenként független DCC jelet képes a DigiMonitor csatlakozás közvetíteni 

a körzethez tartozó erősítők felé. 

o A körzetek DCC jelei kombinálhatók. 

o A DigiBooster-Connector képes Master-ként működtetni egy multiMAUS 

egységet. 

o XPressNet Slave csatlakozót is tartalmaz. 

o Felhasználható például FREMO rendszerű modul asztaloknál, ahol az asztal 

eszközeinek (váltók, jelzők) vezérlését egy saját központ adja, a sínben pedig a 

FREMO központ által szolgáltatott DCC jel van. 

o A PC-hez RS-485 szabványnak megfelelő kommunikációs protokollt használ. 

DCC jel közvetlen bekötése 
A DCC jel bármilyen központ sín kimenetéből is bevezethető az erősítőbe. 

Ebben az esetben a központ sín kimenetét az erősítő CD bemenetére kell kötni. 

 

Fontos tanács, hogy soha ne használjunk egy terepasztalon különböző gyártóktól 

származó erősítőket egyszerre, mert az erősítőkben különböző tulajdonságú (felfutási 

sebesség, lefutási sebesség, késleltetés) végerősítő fokozatok lehetnek. 

Nagy eltérések esetén a két erősítő határán áthaladó mozdony furcsa zizegő hangot ad, 

rosszabb esetben az egyik erősítő zárlattal lekapcsol, vagy legrosszabb esetben az 

erősítők tönkremenetelét is okozhatja. 
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Paraméterek beállítása 
A DigiBooster több funkciója is tetszőlegesen állítható. A funkciókat a parancsközponton 

keresztül, a mozdonydekódereknél már megszokott módon, a megfelelő CV értékek 

direkt írásával módosíthatjuk. Az erősítő csak CV-módban állítható, POM-módban nem. 

Ennek megfelelően nincs saját címe, a paraméterek állítását csak a „CV” feliratú jumper 

felhelyezése esetén lehet módosítani. A jumper felhelyezése előtt feszültség mentesítsük 

az erősítőt, majd a jumper felhelyezése után kapcsoljuk be. 

 
 

Alaphelyzetben a jumper félre van téve, hogy a véletlen programozást elkerüljük. 

Figyelem! A bemenetre érkező parancsokat az erősítő paraméterezés közben is kirakja a 

kimenetre, ezért az erősítő paramétereinek állítása idejére a pályát válasszuk le az erősítő 

kimenetéről, vagy a pályáról minden mozdonyt távolítsunk el, különben az összes 

mozdony megfelelő CV-je átállítódik! 

  

 Paraméter módosítást 
engedélyező jumper  

Alap helyzetben eltávolítandó!  
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Az erősítő paraméterei 
Zárlati áram értéke:  

o CV regiszter: CV2 

o Alapértelmezett érték: 32 

o Állítási tartomány: 10 – 50 

Állításával egytized pontossággal beállítható, hogy hány Amper áramnál kapcsoljon be a 

zárlatvédelem. 

Pl. 35-ös érték beírása esetén 3,5A áramnál fog a védelem bekapcsolni. 

Automatikus polaritás-fordítás:  

o CV regiszter: CV3 

o Alapértelmezett érték: 0 

o Állítási tartomány: 0 – 1 

Állításával engedélyezhető (1), vagy tiltható (0), hogy zárlati áram érzékelése esetén az 

erősítő megpróbálja-e a polaritás megfordításával a zárlatot megszüntetni. 

Több erősítő együttes használata esetén, ha szigorúan az egyikben engedélyezve van ez a 

funkció, akkor bekötéskor nem kell a sínkimenetek polaritásának ellenőrzésével bajlódni. 

Másik alkalmazási példa, hogy kerti vasutas rendszerekben hurokmodulként is 

használható az erősítő. 

Visszakapcsolási módok kiválasztása 

o CV regiszter: CV4 

o Alapértelmezett érték: 2 

o Állítási tartomány: 0 – 1 - 2 

Működési módok: 

o 0: Zárlat utáni automatikus visszakapcsolás, ha van DCC jel. 

o 1: Zárlat utáni visszakapcsolás csak a panelen lévő „AC” feliratú nyugtázó 

gomb használatával, vagy az „AC” feliratú csatlakozóra rákötött külső 

nyomógomb megnyomásával, ha van DCC jel. 

o 2: Zárlat utáni automatikus visszakapcsolás „kísérletező” módban. 

A CV9 paraméterben beállított számban megpróbál a dekóder zárlat után visszakapcsolni 

a CV10 paraméterben beállított időközönként. 
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Ha adott számú kísérlet után sem tud visszakapcsolni, akkor ezek után már csak az 1-es 

állapotnál is leírt módon lehet az erősítőt vissza kapcsolni. 

Automatikus visszakapcsolási kísérletek száma 

o CV regiszter: CV9 

o Alapértelmezett érték: 3 

o Állítási tartomány: 2 - 10 

Állításával megadható, hogy zárlat után az erősítő hányszor próbáljon meg vissza 

kapcsolni. 

Automatikus visszakapcsolási kísérletek között eltelt idő 

o CV regiszter: CV10 

o Alapértelmezett érték: 10 

o Állítási tartomány: 1 - 50 

Állításával megadható, hogy zárlat után az erősítő milyen periódusidővel próbáljon meg 

visszakapcsolni. 

periódusidő másodpercben = beállított érték x 200ms 

Példa: CV10 értéke = 10, akkor 10 x 200ms = 2s a periódusidő 

Gyári értékek visszaállítása 

o CV regiszter: CV8 

o Alapértelmezett érték: 75 

o Állítási tartomány: 1 – 255 bármi 

Állításával az erősítő paraméterei vissza állnak a gyári értékre. 

Első hőmérséklet riasztási szint 

o CV regiszter: CV5 

o Alapértelmezett érték: 49 

o Állítási tartomány: 30 – 49 között 

Állításával az erősítő hőmérséklet riasztásának első lépcsőfoka állítható. 

Ebben a tartományban az „E” LED lassan villog. 
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Második hőmérséklet riasztási szint 

o CV regiszter: CV6 

o Alapértelmezett érték: 65 

o Állítási tartomány: 50 – 65 bármi 

Állításával az erősítő hőmérséklet riasztásának második lépcsőfoka állítható. 

Ebben a tartományban az „E” LED gyorsan villog. 

Harmadik hőmérséklet riasztási szint 

o CV regiszter: CV7 

o Alapértelmezett érték: 80 

o Állítási tartomány: 66 – 80 között 

Állításával az erősítő hőmérséklet riasztásának harmadik lépcsőfoka állítható. 

Ebben a tartományban az „E” LED folyamatosan világít és a kimenet lekapcsol. 

Első felkapcsolás késleltetés 

o CV regiszter: CV11 

o Alapértelmezett érték: 10 

o Állítási tartomány: 0 – 20 között 

Állításával az erősítő bekapcsolásakor késlelteti a zárlati áram figyelést. 

Nagy kapacitív fogyasztók esetén hasznos, ha a kondenzátorok feltöltődésének idejére 

késlelteti a zárlati áram figyelést. 

Buzzer engedélyezés 

o CV regiszter: CV12 

o Alapértelmezett érték: 0 

o Állítási tartomány: 0 – 1 között 

Bekapcsolásával engedélyezhető egy zárlat esetén hangjelzést adó buzzer működtetése. 

A buzzer zárlat esetén megszólal és egészen a nyugtázó gomb megnyomásáig szól. 
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Üzemállapotok, visszajelzések 
Az erősítőn az aktuális üzemállapotot három LED jelzi. 

 
o „P” feliratú zöld LED: működési állapot 

o „E” feliratú piros LED: hiba jelentés (zárlat, túlmelegedés) 

o „C” feliratú kék LED: kommunikáció a PC-s monitorozó szoftverrel 

Normál üzemállapot: 

A „P” LED folyamatosan világít. 

Ebben az esetben az erősítő működik, DCC sínjel van a kimentén. 

Hiba üzemállapot (zárlat, vagy túlmelegedés miatt): 

A „P” LED sötét, az „E” LED folyamatosan világít. 

Ebben az esetben az erősítő zárlat, vagy túlmelegedés miatt lekapcsolt, a kimentén nincs 

feszültség. 

Újraindítása a beállított „Visszakapcsolási mód” szerint a nyugtázó gomb használatával és 

a központ visszakapcsolásával lehetséges. 

Bekapcsolás utáni üzemállapot: 

Bekapcsolás után egy rövid ideig „P” LED villog, az „E” LED folyamatosan világít. 

Ez az állapot bekapcsolás után áll fent. Ha a központ is elindult és az erősítő kap vezérlő 

DCC jelet, akkor az erősítő a normál üzemi állapotba lép. 

Ha bekapcsolás után folyamatosan ez az állapot áll fent, akkor valami hiba van, pl nem 

kapcsoltuk be a központot, vagy nincs az erősítőre központ csatlakoztatva. 

„Stop” üzemállapot: 

A „P” LED villog, az „E” LED sötét. 

Ebben az üzem állapotban minden rendben van, a központon a „Stop” gomb 

megnyomásával áramtalanítottuk a pályát. 

A központon a DCC jel visszakapcsolásával az erősítő újra a normál üzemállapotba fog 

kerülni. 
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Kommunikáció a DigiMonitor PC-s monitorozó szoftverrel: 

Alap állapotban a „C” LED folyamatosan világít. 

A monitorozó szoftverrel történő minden egyes kommunikáció során, amikor a szoftver 

lekérdezi az erősítő aktuális állapotát, akkor a LED egy – egy pillanatra elalszik. 

A villogás elmaradása valamilyen hibára utal: 

o nem fut a monitorozó szoftver, 

o a PC-s nincs beállítva megfelelően a kommunikációsport, 

o nem megfelelő a kapcsolat a PC és az erősítő között. 
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CV-k – összefoglaló táblázat 
Összefoglaló Jegyzet 

CV Tart. Alapért. Rövid leírás 1 2 3 4 5 

2 10..50 32 Zárlati áram (x0.1A)           

3 0..1 0 
Automatikus polaritásváltás  
 0: KI 
 1: BE 

          

4 0..2 2 

Automatikus visszakapcsolás módja 
 0: automatikus 
 1: "ACK" gombbal 
 2: Többszöri kísérlet 

          

5 30-49 49 Első hőmérséklet riasztási szint      

6 50-65 65 Második hőmérséklet riasztási szint      

7 66-80 80 Harmadik hőmérséklet riasztási szint      

8 1..255 75 Gyári értékek visszaállítása      

9 2..10 3 
Automatikus visszakapcsolási 
kísérletek száma 

          

10 1..50 10 
Automatikus visszakapcsolási 
kísérletek közti időzítés (x200ms) 

          

11 0-20 10 Első visszakapcsolás késleltetés      

12 0-1 0 Buzzer engedélyezés           

  



 

Oldal: 22 / 23 V01 
 

Állapotjelzések – összefoglaló 
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Saját jegyzet: 


