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2.

Köszönjük, hogy a Digitools Elektronika Kft magyar fejlesztésű és
gyártású termékét választotta!
Általános bemutatás:
A DigiPack áramkör a mozdonyok rövid idejű kontakt hiba miatti feszültség kimaradásainak
áthidalására használható. Feszültség kimaradás esetén a mozdony nem áll meg a
kontakthiba felett, a mozdony fényei, hangja is folyamatos marad. Amint a mozdony újra
egy feszültség alatt lévő részhez ér megszakítás nélkül tovább folytatja útját.
Fontos, hogy kontakthiba esetén a digitális központtól érkező parancsok már nem jutnak el
a mozdonyhoz, ezért a haladó mozdonyt megállítani nem lehet! Az ebből következő
esetleges balesetek elkerülése érdekében a mozdony egy beállítható idő után magától
megáll, csak a fények és a hang marad bekapcsolva addig, amíg a DigiPack is le nem merül.
Ezután a mozdony csak akkor indítható újra, ha egy feszültség alatt lévő szakaszra helyezzük
vissza.
A DigiPack hatótávolsága több tényezőtől is függ:
o

A

mozdonyban

éppen

üzemelő

funkciók

együttes

fogyasztása.

Minél több funkció van bekapcsolva, annál hamarabb lemerül.
o

A mozdony pillanatnyi sebessége. Minél gyorsabban megy, annál hamarabb
lemerül.

o

A DigiPack áramkörbe épített kondenzátor kapacitása. Minél nagyobb a
kapacitása, annál tovább bírja, de a kapacitással arányosan nő a kondenzátor
mérete is!

o

A DigiPack áramkör pillanatnyi töltöttsége. A DigiPack rövid idő alatt (kb. 2sec)
eléri maximális töltöttségét, de rövid időn belül nagyon sok kontakthiba
esetén egyre kevésbé lesz ideje feltöltődni, ami egyre inkább növeli a
mozdony megállásának esélyét.

o

A DigiPack alkalmazása mellett is fontos a pálya tisztán tartása!

3.

A DigiProgrammer eszköz főbb tulajdonságai:
o

Együttműködés a DigiTools mozdonydekódereivel


DigiDrive-4.1



DigiDrive-4.5



DigiDrive-4.6



DigiSound-5.1



DigiSound-5.2



DigiSound-5.4



DigiSound-5.6



DigiSound-5.7



DigiSound-5.8



DigiSound-JUMBO3

o

Bemenő feszültség: DCC 6 - 24 V

o

Kimenő feszültség: ~9 V

o

Kimenő maximális áram: 1 A

o

Áramfelvétel:

o



feltöltött, vagy letiltott állapotban: < 10 mA



töltés közben: 500mA

Tároló kapacitása (mértéke a mozdony pillanatnyi áram felvételtől függ, ~100
mA terhelés esetén):


I típus: ~5 sec



II típus: ~10 sec

o Az alap vezérlőpanel mérete: 17,0 x 10,0 x 3,5 mm

4.

o

Méretei:


I típus: 18,0 x 18,0 x 12,0 mm



II típus: 22,0 x 17,0 x 12,0 mm
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Bekötés
Általános leírás


Barna: negatív tápvezeték (G jelölés)



Kék: pozitív tápfeszültség (B jelölés)



Lila: vezérlő láb (V jelölés)

Az I.-es típusú DigiPack áramkört 0,2 mm2 keresztmetszetű és 8 cm hosszúságú vezetékkel
szállítjuk. Beépítését inkább kisebb, H0 méretarányú mozdonyokba ajánljuk.
Az II.-es típusú DigiPack áramkört 0,8 mm2 keresztmetszetű és 10 cm hosszúságú vezetékkel
szállítjuk. Beépítését inkább nagyobb, G méretarányú mozdonyokba ajánljuk.
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DigiDrive-4.5, DigiDrive-4.6, DigiSound-5.4, DigiSound-5.5, DigiSound-5.6,
DigiSound-5.8
Jelen bekezdésben szereplő dekóderek csatlakozóinak lábkiosztása szabvány szerint
tartalmazza a DigiPack áramkör bekötéséhez szükséges összes pólust. Ilyen dekóderek
esetén a bekötési pontokat a mozdony előkészítő paneljén kell keresni.
Rengeteg modell, gyártó és megoldás létezik, ezért mindet lehetetlen lenne felsorolni.

Példák csatlakozó pont feliratokhoz:
o

a közös pozitív pólust jelölhetik:


+, vagy V+ jellel



B betűvel

o a funkció kimenet jele lehet:

o



szám pl. 1, ez az AUX1 kimenet jele



szám és betű pl. A4 itt is ez az AUX4 kimenet jele

a közös negatív pólust jelölhetik:


G betűvel, vagy GND felirattal



- jellel
7.

Ha a mozdony leírása nem tartalmazza energia tárolós egységek bekötésének leírását és az
előkészítő panel felirataiból sem lehet következtetni a dekóder lábainak kivezetéseire,
akkor keressenek minket és segítünk megtalálni a DigiPack bekötésének módját!

Közvetlen bekötés a mozdonydekóderre
Ha az előkészítő panelen nincsenek extra kivezetések a DigiPack bekötéséhez, akkor a
dekódereken az alábbi pontokra lehet a kábeleket csatlakoztatni:

DigiDrive-3.1, DigiDrive-4.1, DigiDrive-3.2, DigiDrive-4.2

A képen látható bekötés esetén, a dekóderen az AUX2 lábat (lila vezeték) kell beállítani vezérlő
kimenetnek a szoftveres beállítások fejezetben leírtak szerint.

DigiSound-4.1, DigiSound-4.2, DigiSound-5.1, DigiSound-5.2

A képen látható bekötés esetén, a dekóderen az AUX4 lábat kell beállítani vezérlő
kimenetnek a szoftveres beállítások fejezetben leírtak szerint.

8.

Forrasztás előtt távolítsuk el a védőfóliát a dekóderről. Ehhez célszerű egy éles körömollót
használni. Vigyázzunk az áramkör alkatrészeire, azok sérülése a dekóder meghibásodását
okozza!
Figyeljünk a forrasztásnál! A legkisebb zárlat is a dekóder azonnali tönkremenetelét
okozhatja! Hibás forrasztásból adódó károsodás esetére garanciát nem vállalunk!

DigiSound-5.5

A képen látható bekötés esetén, a dekóderen az AUX6 lábat kell beállítani vezérlő
kimenetnek a szoftveres beállítások fejezetben leírtak szerint.

9.

DigiSound-JUMBO3

A DigiSound-Jumbo dekóder esetén a DigiPack vezérléséhez szükséges kimenetnek külön
csatlakozási pontot alakítottunk ki.
Bekötés:
-

DigiPack „V” jelű kimenet (lila kábel) - > DigiSound-Jumbo3 „V” feliratú pólus

-

DigiPack „B” jelű kimenet (kék kábel) - > DigiSound-Jumbo3 „+” feliratú pólus

-

DigiPack „G” jelű kimenet (barna kábel) - > DigiSound-Jumbo3 „G” feliratú pólus
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Szoftveres beállítások DigiDrive-4.x és DigiSound-5.x dekóderek esetén
A DigiPack működését vezérlő kimenet beállítása a dekóderen:
A DigiPack megfelelő működéséért a mozdonydekóder a felelős. A vezérlést egy funkció
kimeneten keresztül valósítja meg. Minden dekóderen bármelyik kimenet lehet ilyen
vezérlő láb.
A kiválasztott kimenethez nem kell funkció gombot rendelni!
A kiválasztott kimenetnek megfelelően csak a „DigiPack mód” nevű üzemmódot kell
kiválasztani a CV176-CV187 regiszterek valamelyikében. A regiszterbe a korábbi értéktől
függetlenül 11-es értéket kell írni.

A DigiPack működésének engedélyezése:
A DigiPack működését minden esetben engedélyezni kell. Ezt a CV49 regiszter 6. bitjének
beállításával lehet megtenni.
A 6. bit értéke 64. A CV49 regiszter aktuális értékéhez ezt a 64-et kell hozzá adni és a kapott
értéket vissza kell írni a CV49 regiszterbe.
A CV49 regiszterről további információkat a dekóderek kezelési leírásában találhat!
Dekóderjeinknél a CV49 gyári értéke 131. A DigiPack bekapcsolásához a regiszterbe írjunk
195-öt.

DCC „time out”:
Tápfeszültség kimaradás esetén a mozdony az utolsó DCC parancs utasításai szerint teszi a
dolgát, amíg a DigiPack le nem merül. Ez a DigiPack méretétől függően több másodperc is
lehet. Ez azonban problémák forrása is lehet! Ha vészstoppal meg szeretnénk állítani
vonatainkat és feszültség mentesítjük a pályát a DigiPack ebben az esetben is tovább viszi
mozdonyunkat. A balesetek elkerülése érdekében korlátozhatjuk, hogy hány másodpercig
mozoghat még a mozdony a feszültség megszűnése után.
Ezt a CV11-es regiszterben tudjuk beállítani. Dekódereink gyári beállítása esetén ez az érték
25. Egy egység 100ms idő intervallumot jelent. 25-ös beállítás 2,5 másodperc mozgási időt
ad.
11.

Szoftveres beállítások DigiSound-Jumbo3 dekóderek esetén
A DigiPack működését vezérlő kimenet beállítása a dekóderen:
A DigiPack megfelelő működéséért a mozdonydekóder a felelős. A vezérlést egy kijelölt
lábon („V” jelű) keresztül valósítja meg.
Ez a láb kifejezetten a DigiPack működtetésére lett optimalizálva, egyéb beállítására nincs
szükség.

A DigiPack működésének engedélyezése:
Egyetlen feladat, hogy a DigiPack működését itt is engedélyezni kell. Ezt a CV49 regiszter 6.
bitjének beállításával lehet megtenni.
A 6. bit értéke 64. A CV49 regiszter aktuális értékéhez ezt a 64-et kell hozzá adni és a kapott
értéket vissza kell írni a CV49 regiszterbe.
A CV49 regiszterről további információkat a dekóderek kezelési leírásában találhat!
Dekóderjeinknél a CV49 gyári értéke 131. A DigiPack bekapcsolásához a regiszterbe írjunk
195-öt.

DCC „time out”:
Tápfeszültség kimaradás esetén a mozdony az utolsó DCC parancs utasításai szerint teszi a
dolgát, amíg a DigiPack le nem merül. Ez a DigiPack méretétől függően több másodperc is
lehet. Ez azonban problémák forrása is lehet! Ha vészstoppal meg szeretnénk állítani
vonatainkat és feszültség mentesítjük a pályát a DigiPack ebben az esetben is tovább viszi
mozdonyunkat. A balesetek elkerülése érdekében korlátozhatjuk, hogy hány másodpercig
mozoghat még a mozdony a feszültség megszűnése után.
Ezt a CV11-es regiszterben tudjuk beállítani. Dekódereink gyári beállítása esetén ez az érték
25. Egy egység 100ms idő intervallumot jelent. 25-ös beállítás 2,5 másodperc mozgási időt
ad.
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Engedélyezett DigiPack mellett sem a firmware frissítés, sem a hangletöltés
nem működik!
Firmware frissítés és / vagy hangletöltés előtt a DigiPack működését tiltani kell és a DigiPack
áramkört teljesen ki kell sütni! Ehhez a CV49-ben tiltsuk a DigiPack működését, majd
felkapcsolt világítás mellett vegyük le a mozdonyt a pályáról! A mozdonyt csak akkor tegyük
vissza a programozó vágányra, ha minden lámpa elaludt.

Egyéb hardver verziók
A mozdony adottságaihoz mérten legjobb elhelyezhetőség érdekében más verziókban is
rendelhető:

I-es verzió hosszában beültetett kondenzátorral
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II-es verzió hosszában beültetett kondenzátorral

14.

Tüskesorral szerelt verzió
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Saját jegyzet:

16.

