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Tulajdonságok:
 NMRA DCC szabvány szerinti kommunikáció,
 szabadon címezhető, kétszer kettes csoportban, 1024 funkció cím,
 véletlen címzés elleni védelem (JPrg jumper),
 tápellátás: önálló AC vagy DC tápról (9 - 18V) vagy DCC J-K sínjelből,
 kimenetenként 100mA terhelhetőség,
 kimeneti rövidzár védelem,
 fényváltási idő állítása (dimmelés), vagy teljes kikapcsolása (LED üzemmód),
 LED-es, vagy izzós jelzők működtetése,
 J1 jumperrel kiválasztható német jelzők esetén a jelző típusa, vagy MÁV jelzők esetén a
jelző fényváltásának módja,
 J2 jumperrel kiválasztható, hogy a MÁV 1968 után alkalmazott sebesség jelzési
rendszere vagy a német vasút jelzési rendszere szerint működjön a dekóder,
 J3 jumperrel kiválasztható, a dekóder parancsfeldolgozásának módja,
A dekóder megfelelő működéséhez PIKO, vagy ESU központok alkalmazása esetén
kötelező eltávolítani!
 egyedi kérésre bármilyen vasúttársaság által használt jelzési rendszer megvalósítható
vele.
o MÁV 1968 előtti vágányutas jelzéskép,
o Osztrák,
o Cseh,
o Lengyel,
o stb…
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Típusjelölések:
DigiSignal-X4YYY
 Az X lehet:
o N: német jelzésképek
o M: magyar jelzésképek
o Vagy bármi más is a vevő igénye szerint
 Az YYY lehet:
o Semmi: egyszerű jelződekóder
o ABC: az ABC fékező módnak megfelelő kimenetekkel
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DigiSignal-X4YYY jelzésképének kiválasztása:
A J2 jumper segítségével kiválasztható a dekóderre kötött jelzők jelzésképe.
Alap kivitelben a jumper felhelyezett állapotában a jelzőkön a MÁV sebesség jelzési
rendszere szerinti jelzésképek láthatók.
Alap kivitelben a jumper eltávolított állapotában a jelzőkön az általános német jelzési
rendszer szerinti jelzésképek jelennek meg.
A jumper állapotát csak bekapcsoláskor vizsgálja a dekóder programja!
Feszültség alatti állapotban a jumper lehúzását, vagy vissza helyezését a dekóder nem veszi
figyelembe! A jumperek állapotának megváltoztatása után, az új beállítások
érvényesítéséhez a dekódert feszültségmentesíteni kell!
A jelzők címét a jelzéskép kiválasztása után kell beállítani, mert külön címe van a német
jelzésképeknek és külön címe van a MÁV-os jelzésképeknek!
Igény szerint más jelzési rendszerek is megvalósíthatók a dekóderen!
Általános német jelzési rendszer:
 4db 5, vagy 5-nél kevesebb fényű jelző (bejárati, vagy kijárati főjelzők, előjelzők,
tolatásjelzők) működtetése
 2db előjelzővel ellátott kijárati, vagy bejárati főjelző működtetése
 1 jelző működtetéséhez minden esetben 2 címet használ a dekóder!
Figyelünk az egyes jelzők kezdő címeinek megfelelő eltolására. További részletek a
cím beállítása fejezetben!
 Előjelzővel ellátott főjelző esetén tilos (Hp0), vagy szabad a tolatás (Hp0+Sh1) jelzésnél
az előjelző elsötétítése
 Jelzésképek: Hp0, Hp1, Hp2, Hp0+Sh1, Vr0, Vr1, Vr2
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A MÁV 1968 után alkalmazott sebesség jelzési rendszere:
 4db 5, vagy 5-nél kevesebb fényű jelző (bejárati, vagy kijárati főjelzők, előjelzők,
tolatásjelzők, ismétlőjelzők, hívójelzővel kiegészített jelzők) működtetése
 1 jelző működtetéséhez minden esetben 5 címet használ a dekóder!
Figyelünk az egyes jelzők kezdő címeinek megfelelő eltolására. További részletek a
cím beállítása fejezetben!
Az 1. és a 2. cím a jelző melletti elhaladás jelzését adja meg. Ez lehet:


„Megállj!” jelzés
o 1 vörös fény



Egyfényű szabad jelzés
o 1 folyamatos sárga fény
o 1 villogó sárga fény
o 1 folyamatos zöld fény



Kétfényű szabad jelzés
o 2 folyamatos sárga fény
o 1 folyamatos sárga és 1 villogó sárga fény
o 1 folyamatos sárga és 1 folyamatos zöld fény

A 3. és 4. cím a következő jelzőn várható jelzés jelzésképét állítja be. Ez lehet:


1, vagy 2 folyamatos sárga



1 villogó sárga fény, vagy 1 folyamatos sárga mellett egy villogó sárga fény



1 zöld fény, vagy 1 folyamatos zöld mellett 1 folyamatos zöld fény

Az 5. cím a „Hívó” jelzés állítja.


Ez a jelzéskép minden korábbi jelzést felülír.

A dekóder úgy is működik, ha csak az első két címet használjuk!
Ebben az esetben csak az alap jelzésképek jeleníthetők meg. Soha sem lesz a jelzőn
zöld fény! Ha a sárga helyett mégis zöldet szeretnénk, akkor a zöld LED vezetékét
kössük a sárga helyére!
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 Jelzésképek:
o Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő jelzőn a
vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel tovább haladást engedélyező
jelzés várható (egy zöld fény).
o Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő jelzőn
legfeljebb 40km/h sebességgel tovább haladást engedélyező jelzés várható
(egy villogó sárga fény).
o Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő jelzőn
Megállj-jelzés várható (egy sárga fény).
o Szabad legfeljebb 40km/h sebességgel, a következő jelzőn a vonatnál
alkalmazható legnagyobb sebességgel tovább haladást engedélyező jelzés
várható (egy sárga fény és fölötte egy zöld fény).
o Szabad legfeljebb 40km/h sebességgel, a következő jelzőn legfeljebb 40km/h
sebességgel tovább haladást engedélyező jelzés várható (egy sárga fény és
fölötte egy villogó sárga fény).
o Szabad legfeljebb 40km/h sebességgel, a következő jelzőn Megállj-jelzés
várható (két sárga fény).
o Megállj! (egy vörös fény)
o Hívójelzés (Villogó fehér fény tovább haladást megtiltó jelzés alatt)
o Szabad a tolatás (Egy fehér fény a külön lapon)

DigiSignal-X4ABC speciális tulajdonságai:
 4db a jelző képével együtt működő kapcsolás, amely előállítja a jelző előtti szakaszban
megjelenő aszinkron DCC jelet „Megállj!” jelzés esetén.
 Az aszinkron jel előállításához a DCC jel származhat a dekóder működtetését végző DCC
jelből, vagy attól független DCC jeltől is.
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Eszközmagyarázat:
DigiSignal-X4:
Programozás
tiltás

Jelző közös +

„D” jelző

„A” jelző

„C” jelző
„B” jelző
Jelző közös +

Programozó
gomb

Táp csatlakozó
9V - 16V
Közösítő
jumperek

Beállító jumperek

Jelző LED-ek

DCC sínjel
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DigiSignal-X4ABC:

DCC sínjel nem egyenlő a jelző szakasz „K” sínszálával
„K” sínszál jele = DCC sínjel

Jelző előtti szakaszok

Jelző közös
„D” jelző
„A” jelző
„C” jelző
„B” jelző
Jelző közös
DCC sínjel
Programozó gomb
Független tápellátás
9 – 16V AC v. DC

Beállító jumperek

Programozás jelzés
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Zárlatjelzés

Bekötés:
Példák MÁV jelzők bekötésére:
Kimenet
„+”

4db 4+1 fényű főjelző bekötése

2db 3+1 fényű és 2db 2 fényű
főjelző bekötése

A jelzők közös pontja, anódja

„A1”

„A” jelző zöld fénye

„A” jelző zöld fénye

„A2”

„A” jelző felső sárga fénye

„A” jelző sárga fénye

„A3”

„A” jelző vörös fénye

„A” jelző vörös fénye

„A4”

„A” jelző alsó sárga fénye

-

„A5”

„A” jelző fehér fénye

„A” jelző fehér fénye

„B1”

„B” jelző zöld fénye

„B” jelző zöld fénye

„B2”

„B” jelző felső sárga fénye

„B” jelző sárga fénye

„B3”

„B” jelző vörös fénye

„B” jelző vörös fénye

„B4”

„B” jelző alsó sárga fénye

-

„B5”

„B” jelző fehér fénye

„B” jelző fehér fénye

„+”

A jelzők közös pontja, anódja

„C1”

„C” jelző zöld fénye

-

„C2”

„C” jelző felső sárga fénye

„C” jelző zöld / sárga fénye

„C3”

„C” jelző vörös fénye

„C” jelző vörös fénye

„C4”

„C” jelző alsó sárga fénye

-

„C5”

„C” jelző fehér fénye

-

„D1”

„D” jelző zöld fénye

-

„D2”

„D” jelző felső sárga fénye

„D” jelző zöld / sárga fénye

„D3”

„D” jelző vörös fénye

„D” jelző vörös fénye

„D4”

„D” jelző alsó sárga fénye

-

„D5”

„D” jelző fehér fénye

-
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Példák német jelzők bekötésére:
Kimenet

2db 4 fényű előjelzővel egybe
épített 5 fényű főjelző bekötése

„+”

4db 3 fényű főjelző
bekötése

A jelzők közös pontja, anódja

„A1”

„A” jelző zöld fénye Hp1 és Hp2

„A” jelző zöld fénye Hp1 és
Hp2

„A2”

„A” jelző vörös fénye
Hp0 és Hp0+Sh1

-

„A3”

„A” főjelző vörös fénye Hp0

„A” főjelző vörös fénye Hp0

„A4”

„A” főjelző fehér fénye Hp0+Sh1

-

„A5”

„A” főjelző sárga fénye Hp2

„A” főjelző sárga fénye Hp2

„A” főjelzőn lévő „B” előjelző felső
zöld fénye Vr1 és Vr2
„A” főjelzőn lévő „B” előjelző felső
sárga fénye Vr0
„A” főjelzőn lévő „B” előjelző alsó
zöld fénye Vr1

„B” jelző zöld fénye Hp1 és
Hp2

„B1”
„B2”
„B3”

„B” főjelző vörös fénye Hp0

„B4”

-

-

„B5”

„A” főjelzőn lévő „B” előjelző alsó
sárga fénye Vr0 és Vr2

„B” főjelző sárga fénye Hp2

„+”
„C1”
„C2”
„C3”

A jelzők közös pontja, anódja
„C” jelző zöld fénye Hp1 és Hp2
„C” jelző vörös fénye
Hp0 és Hp0+Sh1
„C” főjelző vörös fénye
Hp0

„C” jelző zöld fénye Hp1 és
Hp2
„C” főjelző vörös fénye Hp0

„C4”

„C” főjelző fehér fénye Hp0+Sh1

-

„C5”

„C” főjelző sárga fénye Hp2

„C” főjelző sárga fénye Hp2

„D” főjelzőn lévő „D” előjelző felső
zöld fénye Vr1 és Vr2
„D” főjelzőn lévő „D” előjelző felső
sárga fénye Vr0
„D” főjelzőn lévő „D” előjelző alsó
zöld fénye Vr1

„D” jelző zöld fénye Hp1 és
Hp2

„D1”
„D2”
„D3”

„D” főjelző vörös fénye Hp0

„D4”

-

-

„D5”

-„D” főjelzőn lévő „D” előjelző alsó
sárga fénye Vr0 és Vr2

„D” főjelző sárga fénye Hp2
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A tápellátás és a DCC vezérlőjel bekötése:
Független tápellátás esetén:
A dekóder AC, vagy DC feszültséggel egyaránt táplálható. Ebben az esetben a DCC jel
teljesen független lehet a tápegységtől.
A működtetett eszközök táplálása egyenfeszültséggel történik, melynek nagysága a
bemenő feszültség függvénye!
 DC táplálás esetén megközelítőleg: Uki  Ube - 1V
 AC táplálás esetén megközelítőleg: Uki  (Ube * 1,4) - 1V
 A tápfeszültség bekötése polaritás független.
A tápfeszültséget a „Táp” feliratú csatlakozóba kell kötni, a DCC sínjelet a „KJ” feliratú
csatlakozóhoz kell kötni. A „J4” feliratú két jumpert ebben az esetben nem szabad
alkalmazni! Minden esetben nagy figyelmet szenteljünk a jelző feszültségigényének és a
dekóderből kijövő feszültség összehangolásának! Szükség esetén használjunk előtét
ellenállást!
DCC jelről történő működtetés esetén:
Ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő, független tápegység, akkor a dekódert
működtethetjük a vonatokat is tápláló sínfeszültségről. Ekkor a „J4” feliratú két jumpert fel
kell helyezni a panelra. A DCC sínjelet vagy a „JK”, vagy a „Táp” feliratú csatlakozóhoz is
köthetjük.
A működtetett eszközök táplálása ebben az esetben is egyenfeszültséggel történik,
melynek nagysága a bemenő feszültség függvénye!
 Megközelítőleg Uki  (Ube * 1,4) - 1V
Minden esetben nagy figyelmet szenteljünk a jelző feszültségigényének és a dekóderből
kijövő feszültség összehangolásának! Szükség esetén használjunk előtét ellenállást!
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Az ABC mód működéséről röviden:
DCC rendszerű digitális vezérlés esetén szimmetrikus, változó polaritású feszültség van
jelen a sínben. A feszültség polaritásának adott változása hordozza magában a vonatok és
egyéb eszközök számára értékes információkat.
ABC módban működtetett automatikus forgalom irányítás esetén az egyes megállási
pontok, jelzők előtt elhelyezett elektronikák végzik a vonatok automatikus megállítását
tilos jelzés esetén. Az elektronikák feladata a jelző előtt elhelyezett szakaszban a DCC jel
megváltoztatása. Ezt az aszimmetriát érzékelve az ABC mód fogadására felkészített
dekóderek az előre beállított lassulási értéknek megfelelően állandó úthosszon megállítják
a szerelvényt.
Amint a sínjel újból szimmetrikus lesz a szerelvény a dekóderben beállított gyorsulási
értéknek megfelelően a korábbi sebességre gyorsít.
A vonatok megállítása és elindítása a kezelőtől teljesen függetlenül, automatikus megy
végbe.
A rendszer megfelelő működésének feltételei:
 ABC módra alkalmas dekóder, mint a DigiTools DigiDrive-x.x, DigiSound-x.x dekóderei.
 A mozdonyban lévő dekóder ABC módjának engedélyezése, az állandó fékút, a lassulási
érték és a gyorsulási értékek megfelelő beállítása.
 A kijelölt megállási pontok előtt közel egyforma hosszúságú szakaszok kialakítása.

ABC csatlakozások kiosztása:
 K 1 K’: az A kimenetre kötött jelzőhöz tartozó szakasz táplálására
 K 2 K’: a B kimenetre kötött jelzőhöz tartozó szakasz táplálására
 K 3 K’: a C kimenetre kötött jelzőhöz tartozó szakasz táplálására
 K 4 K’: a D kimenetre kötött jelzőhöz tartozó szakasz táplálására
Minden esetben a K’ pont megy a kiszakaszolt sínszálhoz.
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Az ABC mód bekötése DigiSignal-X4ABC dekódernél:
A vezérlő erősítő megegyezik a sínerősítővel:

Szakaszolás!
Jumperek a helyükön!

Tápegység
9-16V AC, v. DC

Erősítő
Pl. Roco 10764
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A vezérlő erősítő nem egyezik meg a sínerősítővel:

Szakaszolás!

Sín erősítő
Pl. Roco 10764

Jumperek eltávolítva!

Tápegység
9-16V AC, v. DC

Vezérlő erősítő
Pl. Roco 10764
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Zárlatvédelem:
A dekóder kimenetei zárlat ellen védettek.
Zárlat esetén a dekóder a kimeneteket lekapcsolja és a hibát az „E” feliratú LED világítása
jelzi.
A dekóder csak a zárlat megszüntetése és a tápfeszültség lekapcsolása után helyezhető
ismét üzembe. Amíg az „E” LED világít, addig a dekóder semmire sem reagál!

Véletlen címzés elleni védelem (JPrg):
A dekóder JPrg feliratú jumperének eltávolításával letilthatjuk a dekóder címzésének
lehetőségét.
A jumper felhelyezett állapotában a dekóder paraméterei a leírt módon állíthatók.
A jumper állapotát csak bekapcsoláskor vizsgálja a dekóder programja!
Feszültség alatti állapotban a jumper lehúzását, vagy vissza helyezését nem veszi
figyelembe! A jumper állapotának megváltoztatása után, az új beállítások érvényesítéséhez
a dekódert feszültségmentesíteni kell!
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A dekóder beállítása
Cím beállítása:
Ismertető:
A dekóder kimenetei két csoportba vannak csoportosítva, az első csoport az
A1 – A5 és B1 – B5 kimenetek, a második csoport a C1 – C5 és D1 – D5 kimenetek alkotják.
A dekóder címének módosítása, csak akkor lehetséges, ha a „JPrg” feliratú piros jumper a
helyén van. A jumper eltávolításával a címzés eltiltható, ezzel elkerülhetők a véletlen
átcímzések.
A két csoport egymástól függetlenül címezhető, csoporton belül a kimenetek címei viszont
nem módosíthatók. Címzéskor az A, vagy a C kimenetének címét állíthatjuk be. A többi
kimenet a sorrendben következő címet automatikusan megkapja. Például:
Kimenet:

MÁV jelzéskép esetén a
címek alakulása:

Német jelzéskép esetén a
címek alakulása:

„A” jelző

Beállítás után: 20

Beállítás után: 30

„B” jelző

25 (öttel több)

32 (kettővel több)

„C” jelző

Beállítás után: 102

Beállítás után: 827

„D” jelző

107 (öttel több)

829 (kettővel több)

A címzés lépései kétgombos váltóállítás esetén:
Külön gomb állítja az egyenes és külön gomb a kitérő irányt, pl. Roco multiMAUS.
o Nyomjuk meg röviden egyszer a dekóderen található „prg” feliratú gombot
o A címezhető állapotot a „P” LED világítása jelzi
o Állítsuk be a kívánt címet a kezelőszerven. Például a Roco multiMAUS -t állítsuk
a „Mozdony / Kitérő” gombbal kitérő állító üzemmódba, majd billentyűzzük be
a kívánt címet.
o Állítsuk a vezérlőn található funkciógombbal a megfelelő kimenetet. A funkció
gombok egyikével az első csoport címét állítjuk be, a másik gombbal a kettes
csoport címét állítjuk.
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Pl.: Roco multiMAUS esetén a bal váltóállító gomb segítségével az (egyenes
állás) egyes csoport címét állíthatjuk, a jobb gombbal (kitérő állás) a kettes
csoportot címezhetjük.
o Sikeres címzés esetén a „P” LED egy pillanatra elalszik.
o A címzés befejezéséhez ismét röviden nyomjuk meg a „Prg” gombot a
dekóderen. Ekkor a „P” LED elalszik és a dekóder normál működési állapotba
kerül.
A címzés lépései egygombos váltóállítás esetén:
Ugyan azzal a gomb állítjuk az egyenes és a kitérő irányt is, pl. DigiTrains-Pro applikáció.
o Állítsuk be a kívánt címet ideiglenesen egy váltón. Majd állítsuk a váltót kitérő
irányba, ha az „A” jelző címét akarjuk beállítani, vagy egyenes irányba, ha a „C”
jelző címét akarjuk beállítani.
o Nyomjuk meg röviden egyszer a dekóderen található „prg” feliratú gombot
o A címezhető állapotot a „P” LED világítása jelzi
A vezérlő típusának megfelelő módon állítsuk át a kitérőt az ellenkező állásba.
Nagyon figyeljünk arra, hogy csak egyszer, az egyik irányba állítsuk át a váltót,
különben a másik csoport címét is elállítjuk a váltó visszaállításával.
o Sikeres címzés esetén a „P” LED egy pillanatra elalszik.
o A címzés befejezéséhez ismét röviden nyomjuk meg a „Prg” gombot a
dekóderen. Ekkor a „P” LED elalszik és a dekóder normál működési állapotba
kerül.
o Próbáljuk ki a jelző működését a kívánt címen. Ha a cím beállítása nem a
megfelelő csoportnál történt meg, akkor az első ponttal ellentétes kezdeti
váltóállások után próbáljuk meg a váltó címének beállítását.
Állítsuk be a kívánt címet ideiglenesen egy váltón. Majd állítsuk a váltót kitérő
irányba, ha a „C” jelző címét akarjuk beállítani, vagy egyenes irányba, ha az „A”
jelző címét akarjuk beállítani. Ismételjük meg a beállítás fenti, további lépéseit.
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Kimeneti kapcsolási idő beállítása (dimmelés):
Ismertető:
A régi izzós fényjelzőkön jelzéskép változáskor a fények nem hirtelen változnak az
egyik jelzésképről a másikra, hanem az régi jelzéskép lassan elalszik, majd az új
jelzéskép lassan megjelenik, ahogy az izzókban lévő fémszálak lassan felmelegszenek,
vagy kihűlnek. LED-es fényjelzőknél ilyen jelenség nem tapasztalható.
LED-es modelljelzők esetén ez a változás a dimmelés beállításával imitálható. Ha a
beállított érték 1, akkor tiltott a dimmelés (LED-es működés), ha a beállított érték
nagyobb egynél, akkor a beállított dimmelés értékétől függően a jelzéskép változás
egy izzó fényváltozásának megfelelően megy végbe.
A dimmelési érték változtatásával a fényváltás ideje tetszőlegesen módosítható.
o Beállított gyári érték: 100
o Állítási tartomány: 1 - 250 között
A dimmelési idő beállításának lépései:
o Nyomjuk meg három másodpercnél hosszabb ideig a dekóderen található „Prg”
gombot
o A programozható állapotot a „P” LED villogása jelzi. Állítsuk be a kívánt
időintervallumot (x) a kezelőszerven. Például a Roco multiMAUS -t állítsuk a
„Mozdony / Kitérő” gombbal kitérő állító üzemmódba, majd billentyűzzük be a
kívánt számot 1 és 250 között
o Nyomjuk meg bármelyik kitérő állító gombot. A dekóderen lévő összes jelző a
beállított érték szerint fog működni.
Pl.: Roco multiMAUS esetén a bal váltóállító gomb (kitérő irány), vagy a jobb
váltóállító gomb (egyenes irány) megnyomásával ugyan azt az eredményt
érhetjük el.
o Sikeres beállítás esetén a „P” LED ütemes villogása egy rövid időre megszakad.
o A programozás befejezéséhez ismét röviden nyomjuk meg a „Prg” gombot a
dekóderen. Ekkor a „P” LED elalszik és a dekóder normál működési állapotba
kerül.
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DigiSignal-M4XXX esetén a jelzőt vezérlő biztosítóberendezés típusának
beállítása:
A MÁV több különböző típusú biztosítóberendezést üzemeltet. Az egyes berendezés
típusok jellegétől függően változik az egyes jelzési képek megjelenésének módja.
Alaphelyzetben, amikor a J1 jumper a helyén van, akkor a dekóder a D55
biztosítóberendezésnek megfelelően váltja a jelzésképet. A vörös fény csak a szabad jelzési
kép megjelenése után alszik el.
A J1 jumper eltávolításával, a dekóder egy elektronikus (pl. Elektra) biztosítóberendezésnek
megfelelően váltja a jelzésképet. Jelzéskép váltásnál előbb elalszik a vörös fény, majd ez
után jelenik meg a szabad jelzéskép.

DigiSignal-N4XXX esetén a jelző típusának beállítása:
Német jelzési rendszer esetén a jelződekóder alkalmas előjelzővel egybeépített főjelzők
kezelésére. Ennek a jelzőpárosításnak az érdekessége az, hogy „Szabad a tolatás”
(Hp0+Sh1) és „Megállj!” (Hp0) jelzések esetén az előjelzőnek sötétek. Az „A” – „B” jelző és
a „C” – „D” jelzőpárosoknál ez a funkció csak együtt állítható be a „J1” jumper segítségével.
A „J1” jumper a „C” - „D” jelzőpáros és az „A” – „B” jelzőpáros működését is állítja.
Ezzel a megoldással az alábbi jelzőkombinációk köthetők a dekóderre:
 2db Főjelző + előjelző
 4db egymástól független főjelző, vagy előjelző
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A parancsfeldolgozás módjának kiválasztása:
A J3 jumperrel állítható a dekóder parancsfeldolgozásának módja.
A dokumentáció elején bemutatott jelzésképek megjelenítéséhez (kivéve a MÁV rendszerű
„Hívó jelzés”) a dekóder minimum két címen vár parancsot.
Felhelyezett J3 jumper esetén a jelzéskép megváltoztatásához mindkét címnek meg kell
érkeznie. Ez a beállítás például a TrainController használata esetén ajánlott.
Eltávolított J3 jumperrel a dekóder azonnal jelzésképet vált, amint bármilyen címen
parancs érkezik hozzá.
Ennek a megoldásnak előnyei:


Piko és ESU központok használata esetén csak így működik megfelelően.



Pl. egyetlen MultiMAUS használata esetén is egy címről kapcsolható a jelzők megállj
és szabad jelzésképe. (Nem kell több cím és állapot megjegyzésével bűvészkedni.)

Ennek a megoldásnak hátránya, hogy például TrainController program használata közben
egy-egy pillanatra felvillanhatnak a jelzőn nem kívánt jelzésképek is.
A jumper állapotát csak bekapcsoláskor vizsgálja a dekóder programja!
Feszültség alatti állapotban a jumper lehúzását, vagy vissza helyezését nem veszi
figyelembe! A jumper állapotának megváltoztatása után, az új beállítások érvényesítéséhez
a dekódert feszültségmentesíteni kell!
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A TrainController beállítása:
Német jelzésképre konfigurált dekóder esetén:
A jelzők címének beállítása mellett a helyes jelzésképek megjelenítéséhez legfontosabb az
„Output Configuration” mező beállítása. A + és – kombinációk variálásával állítható, hogy a
TrainContorller-ben megjelenő jelző szimbólum jelzésképének megfelelő jelzés jelenjen
meg az asztalon lévő jelzőnkön is.

Az „A” jelző beállítása

A „B” jelző beállítása
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A „C” jelző beállítása

A „D” jelző beállítása

A kimenetek konfigurálása mellett fontos a címek megfelelő mértékű eltolása is!
A „Switch Time” idő növelésével javítható a jelzőknek küldött parancs feldolgozásának
hatékonysága.
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MÁV szabványú jelzésképre konfigurált dekóder esetén:
Példa vágányhálózat:
A példában az „A” jelű jelző működését állítjuk be.

Minta vágányhálózat

1 lépés „Fő jelző” beállításai:
Az „A”, terepasztalon is telepítésre kerülő, jelző mutatja az aktuális jelző melletti
elhaladáshoz tartozó jelzésképet.
A „General” panelon beállítjuk a jelző nevét és kiválasztjuk a jelző képét.
A „Connection” panelon be kell állítani a jelző címét.
Az „Output Configuration”-ban be kell állítani az egyes jelzésekhez használt kimeneti
kombinációt.
A „Connection” panel helyes beállítása kötelező, bármilyen eltérés hibás működéshez
vezet!
A „Condition” panelon alap esetben semmit sem kell módosítani a megfelelő működéshez.
A jelzők címének beállítása mellett a helyes jelzésképek megjelenítéséhez legfontosabb az
„Output Configuration” mező beállítása. A + és – kombinációk variálásával állítható, hogy a
TrainContorller-ben megjelenő jelző szimbólum jelzésképének megfelelő jelzés jelenjen
meg az asztalon lévő jelzőnkön is.
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Az „A” jelző (Jelző 1) fő paramétereinek beállításai
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2. lépés „Jelzések” segédpanel:
A jelzések megfelelő beállításaihoz szükség van egy segéd „Switchboard”-ra, amelyen
elhelyezhetjük a virtuális jelzőket. Az „A” jelzőhöz tartozik a „Sebesség_A” nevű
virtuális jelző (ennek nincs valós megjelenése az asztalon), valamint a Sebesség_A_a,
Sebesség_A_b, Sebesség_A_c, Sebesség_A_d flagman-ek.

„Jelzések” Switchboard a virtuális jelzők számára

3. lépés Virtuális jelző beállításai:
Az „A” jelzőhöz tartozó virtuális jelző mutatja a beállított vágányútnak megfelelő
következő jelző által mutatott jelzésképet
A „General” panelon beállítjuk a virtuális jelző nevét és megjelenését.
A „Connection” panelon be kell állítani a jelző címét. A cím kiosztása a „Címzés”
pontban leírtaknak megfelelően történik. Mivel az „A” jelzőnk fő címe 1 ezért ide a
következő szabad 3-as címet kell írni.
Az „Output Configuration”-ban be kell állítani az egyes jelzésekhez használt kimeneti
kombinációt.
A „Connection” panel helyes beállítása kötelező, bármilyen eltérés hibás működéshez
vezet!
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A „Condition” panelon alap esetben semmit sem kell módosítani a megfelelő
működéshez.

Az „A” (Jelző 1) jelzőhöz tartozó „Sebesség_A” virtuális jelző beállítása
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4. lépés Flagmenek a virtuális jelzőhöz beállítása:
A beállított vágányúttal közvetlenül bizonyos okok miatt nem kapcsolhatjuk a
Sebesség_A nevű virtuális jelzőnket, ezért van szükségünk „Flagman Indikcator”okra”. A flagmanek a különböző vágányutakon található következő jelzők állapotát
tükrözik.
Az egyes flagmanek beállítása:
A „General” panelen megadjuk a flagman nevét.

A „Trigger” panelen beállított esemény fogja működtetni a flagmant és közvetetten
a virtuális jelzőnket. Itt a flagmanhez tartozó vágányút bekapcsolását kell kiválasztani.
Példánkban a V1-D vágányút bekapcsolásakor fog a flagman aktivizálódni.
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A „Condition” panelen kell beállítani a feltétel, amelynek teljesülése esetén a
flagmanek működtetnie kell a Sebesség_A virtuális jelzőt.
A példán jól látható, hogy ha például bekapcsoljuk az A-V1 vágányutat, akkor csak
annak a flagmanek szabad a Sebesség_A jelzőt állítani, amelyik irányába az A-V1
vágányút mutat. Ha a feltételt nem állítjuk be megfelelően, például az A-V1 vágányút
be van állítva a V1-D vágányút nincs beállítva, de a V2-C vágányutat beállítjuk, akkor
hibásan az a jelző a „Következő jelzőn szabad”-ot fog mutatni.

Több flagman összevonható, ha azonos sebességjelzést váltanak ki a Sebesség_A
jelzőn és működésük azonos feltételekhez köthető.
Az „Operation” panelen kell beállítani, hogy az adott flagman milyen sebességjelzést
váltson ki a virtuális (Sebesség_A) jelzőnkön.

29.

Fontos, hogy a flagman kikapcsolt állapotához is beállítsuk a Sebesség_A jelzőnk alap
állapotba állítását!

A jelző helyes működéséhez biztosítanunk kell, az egymás utáni vágányutak
beállításának lehetőségét!
5. lépés Hívó jelző beállításai:
A hívójelző elhelyezése:

A Hívó jelző elhelyezése

A Hívó jelző egy kétoptikás egycímű jelző.
Az „A” jelzőhöz tartozó virtuális jelző mutatja a beállított vágányútnak megfelelő
következő jelző által mutatott jelzésképet
A „General” panelon beállítjuk a virtuális jelző nevét és megjelenését.
A „Connection” panelon be kell állítani a jelző címét. A cím kiosztása a „Címzés”
pontban leírtaknak megfelelően történik. Mivel az „A” jelzőnk fő címe 1, a
Sebesség_A jelző címe 3, ezért ide a következő szabad 5-ös címet kell írni.
Az „Output Configuration”-ban be kell állítani az egyes jelzésekhez használt kimeneti
kombinációt.
A „Connection” panel helyes beállítása kötelező, bármilyen eltérés hibás működéshez
vezet!
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A „Condition” panelon alap esetben semmit sem kell módosítani a megfelelő
működéshez.

Az „A” (Jelző 1) jelzőhöz tartozó „A_Hívó” jelző beállítása
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6. lépés Flagmenek a hívó jelzőhöz:
Az „A_Hívó” jelző működtetéséhez két flagmanre van szükség.
Az első flagman kapcsolja be a hívójelzőt, amikor teljesül a „Trigger” panelen
beállított feltétel.
Hívójelzést bekapcsoló flagman
A „Trigger” panelen állíthatjuk be a hívójelzéshez szükséges feltételt. Híváshoz az „A”
bejárathoz tartozó nyomógombnak és a „Hívó” nyomógombnak bekapcsolva kell
lennie.
A „Condition” panelen adható meg, hogy milyen feltételek mellett adható hívó jelzés.
Az „Operation” panelen be kell állítani, hogy a flagman bekapcsolásakor működtesse
az „A_Hivo” hívásjelzőt és állítsa vörösre az „A” jelzőt.
A flagman kikapcsolásakor állítsa tilosra az „A_Hivo” hívásjelzőt és állítsa vörösre az
„A” jelzőt.
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Hívójelzést feloldó flagman
A „Trigger” panelen állíthatjuk be a feloldáshoz szükséges feltételt. Minden hívójelzés
feloldódik, ha a „Hívó” gombot kikapcsoljuk
A „Condition” panelen adható meg, hogy milyen feltételek mellett adható hívó jelzés.
Az „Operation” panelen be kell állítani, hogy a flagman kikapcsolásakor tiltsa a
„A_Hivo” hívásjelzőt és állítsa vörösre az „A” jelzőt.
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Fizikai paraméterek
DigiSignal-X4:

Magassága: Max. 30mm
Felszerelésnél a szükséges távtartó magassága: Min. 10mm
Rögzítés: 3mm-nél nem vastagabb csavarral
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DigiSignl-X4ABC:

Magassága: Max. 20mm
Felszerelésnél a szükséges távtartó magassága: Min. 10mm
Rögzítés: 3mm-nél nem vastagabb csavarral
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Saját jegyzet:
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