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3. 

 

Köszönjük, hogy a Digitools Elektronika Kft magyar fejlesztésű és 

gyártású termékét választotta! 

Ismertető: 

A DigiSens-8Rb egy foglaltság érzékelő és visszajelentő áramkör, ami a Roco gyártmányú 

digitális központok (pl. z21, Z21) által használ R-BUS jelzésű csatlakozási pontján keresztül 

kommunikál egy számítógépen, vagy más okos eszközön 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 Foglaltság visszajelentő R-BUS kommunikáció, ami kompatibilis a Roco z21 és 

Z21 központokkal, valamint a 10808 cikkszámú foglaltág visszajelentő 

modulokkal. 

o Egy R-BUS körre 20 modul csatlakoztatható, így a rendszer összesen 160 

szakasz foglaltságának a figyelésére alkalmas. 

o 8 bemenet. 

o Kimenetenkénti terhelhetőség 2A. 

o A modul teljes terhelhetősége 5A. 

o A modul címét DIP kapcsolóval lehet beállítani. 

o Minimális érzékelt áram 3 - 5mA 



 

4. 

 

Eszközmagyarázat, bekötés: 

 

 

o R-BUS kommunikáció:  

A „C” jelű LED az R-BUS kommunikáció állapotát mutatja. 

 gyors villogás: a kommunikáció állapota megfelelő 

 sötét: nincs kommunikáció 

o Modul státusz: 

Az „S” jelű LED a modul állapotát mutatja. 

 sötét: a modul nem működik, az R-BUS nem megfelelően van 

csatlakoztatva 

 villog: a modulhoz csatlakoztatott sínbemeneten nincs feszültség, a 

központ sínjel kimenete le van kapcsolva. (zárlat, vagy „pause” 

állapotban van a központ) 

R-BUS kommunikáció 

Modul státusz  

Modulcím beállítás   

Sínbemenetek 

Foglaltság bemenetek 

Busz lezáró jumper 

R-BUS csatlakozók 

Bemenet állapot 
visszajelző LED-es 
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 folyamatosan világít: üzemi állapot, a modulhoz csatlakoztatott 

sínbemeneten normál sínfeszültség van. 

o Sínbemenetek: a digitális központ, vagy egy erősítő sínkimenetét kell ide kötni 

(J és K jel). Egy modulra csak egy sínjel köthető, a modulok sínjelei egymás után 

sorba felfűzhetők. 

o Foglaltság bemenetek: 

Erre a 8 darab foglaltság bemenetre lehet kötni a vágányszakaszokat, továbbá 

ide köthetők kapcsolók, érzékelők. 

o R-BUS csatlakozók: 

RJ-12-es csatlakozóval ide kell felfűzni egymás után sorba az egyes modulokat. 

o Bemenet állapot visszajelző LED-ek: 

A 8 bemenet állapotát (vágányok foglaltságát) jelzik vissza.  

Foglaltság esetén fényesen világít. Hosszú kábel, vagy vágányszakasz esetén 

kisebb mértékben parázslás tapasztalható az érintett LED-eken! 
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A visszajelentő R-BUS busz bekötése: 

 

A sínbemenetek bekötése gerincvezeték esetén: 

 

Maximum 20 darab modul! 

RJ-12-es 6/6-os csatlakozóval szerelt 6 eres telefonkábel 

A sínekhez menő kábelek… 

Szakaszokhoz Szakaszokhoz Szakaszokhoz 
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A sínbemenetek bekötése a modulok felfűzésével: 

 

Példa egy sínszakasz bekötésére: 

 

A sínekhez menő kábelek… 

Szakaszokhoz Szakaszokhoz Szakaszokhoz 

Műanyag szigetelőpapucsok 
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Nyomógombok és egyéb eszközök bekötése a modulba: 

 

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

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

 

Felhasználható pl. kapcsolópult kialakítására, melynek segítségével megépíthetünk egy 

nagyvasúton is alkalmazott kezelő készüléket. 

  

R1 R2 

K1 K2 
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A kommunikációs címek beállítása: 

A modulok címe a panelen található DIP kapcsoló segítségével történik. 

Az egyes modulok sorrendje tetszőleges lehet, de mindig kell lennie 1-es című modulnak és 

az egyes címek között nem maradhat ki egy cím sem! 

Az R-BUS-ra összesen 20 modul csatlakoztatható, így 160 szakasz, kapcsoló, vagy érzékelő 

állapotát tudjuk visszajelenteni. 

A DIP kapcsolóval a modul címét binárisan lehet beállítani. 

 

Az 1-es kapcsoló a legkisebb helyértékű, tehát a képen látható beállítással ez a modul 1-es 

címen kommunikál. 

A címbeállításához segítséget a dokumentum végén találni! 
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Példa a foglaltsági szakaszok beállítására a TrainController 
szoftveren keresztül: 

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. 

 

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

beállítás ablak. 
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 Itt beállíthatjuk az indikátor nevét. 

 

 Beállíthatjuk a kommunikációs címet.  

Fontos, hogy minden esetben a foglaltság az 1-es címmel kezdődik! Az „Address” 

mezőbe mindig az adott modul címét kell beírni. A modulokon belül az egyes 

bemenetek („Input”) megegyeznek a panelen a bemenet mellett olvasható számmal! 
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 A zavarérzékenység kiszűrése érdekében fontos a „Memory” ablakban a kikapcsolási 

késleltetés 1 másodpercre állítása! 

 

 Ha minden beállítás megfelelő, akkor áram érzékeléses módban, ha nagyjából 1 -  5 

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

jelezni az adott szakaszra. 
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Fizikai paraméterek 

 

 Magassága: Max. 30mm 

 Felszerelésnél a szükséges távtartó magassága: Min. 10mm 

 Rögzítés: 3mm-nél nem vastagabb csavarral 
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Címbeállítási segédlet: 

 

1-es cím 

 

2-es cím 

 

3-as cím 

 

4-es cím 

 

5-ös cím 

 

6-os cím 

 

7-es cím 

 

8-as cím 
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9-es cím 

 

10-es cím 

 

11-es cím 

 

12-es cím 

 

13-as cím 

 

14-es cím 

 

15-ös cím 

 

16-os cím 

 

17-es cím 
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18-as cím 

 

19-es cím 

 

20-as cím 
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Saját jegyzet: 

 


