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Zastosowanie 

Dekoder 2 semaforów służy do sterowania dwóch semaforów świetlnych od 1 do 6 komór i 
wyświetlaniu sygnałów stosowanych na PKP. Moduł współpracuje z centralkami DCC (Z21-wszystkie 
wersje, Lenz, Roco Multimaus, Digikejs, Piko - wszystkie wersje. Dekoder posiada gotowe schematy 
sygnałów semafora. Dekoder pracuje w trybie cyfrowym DCC (podłącza się go do magistrali DCC 
bezpośrednio z torów lub z centralki) lub w trybie analogowym (wymaga dodatkowego zasilacza i 
przełączników obrotowych z drabinką rezystorów). Moduł posiada regulację płynności zmiany 
sygnałów oraz jasności świecenia lamp semafora. 

 

Sygnały świetlne podstawowe 
S1, Sz, Ms2, S2, S3, S4, S5, S10, S11, S12 oraz S13. 

 

 

Sygnały świetlne dodatkowe 
Sygnał świetlny: S1a,  

Sygnały z pasem świetlnym: S12a, S11a, S10a, S6, S7, S8, S9 oraz S13a 

 

 

Podstawowe funkcje: 
Moduł jest prosty w programowaniu. Polega ono na tym, iż to moduł wysyła sygnał do centralki 

a użytkownik musi tylko potwierdzić go przyciśnięciem jednego przycisku na manipulatorze np. 

Multimaus. Centralka zapamiętuje moduł i przypisuje jego sygnały do wybranych adresów. Centralka 

DCC „uczy się” funkcjonalności modułu. 

 

Parametry techniczne: 

 Wymiary płytki -  50 x 50 mm. 

 Zasilanie modułu -  0 - 20 V AC lub DCC.  

 Pobór prądu -  25 mA(max 50mA)   
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Opis złączy na płytce dekodera oraz podłączenie do niego semaforów 

 
Ważne: Semafory na schematach mają wygląd przykładowy mogą być to jakiekolwiek semafory 1-6 
komorowy do #1 i 1-5 komorowy do #2. Dekoder posiada rezystory na wszystkich wyjściach przeznaczonych 
do podłączenia semaforów ale niektóre semafory mogą posiadać własną płytkę z rezystorami, w tym 
przypadku nie trzeba ich usuwać bo nie będzie to przeszkadzało pracy dekodera. 
 

Podłączenie w trybie DCC (zasilanie bezpośrednie z torów) 

 

 

Podłączenie w trybie analogowym (zasilanie za pomocą zasilacza) 
 

Ważne: Podłączenie w trybie analogowym może być zrealizowane za pomocą zasilacza do 20V podłączonego 
przez złącze do dekodera jak to widoczne na schemacie niżej. Przełączanie sygnałów semaforów w trybie 
analogowym odbywa się za pomocą 11-pozycyjnych przełączników podłączonych do odpowiednich wyjść 
dekodera i mających wspólny „+” i wspólny „-”. Przełączniki muszą one mieć po 10 rezystorów 10kOhm 
pomiędzy „pozycjami” przełączników.  
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Podłączenie wielu semaforów 

 

Ważne: Podłączenie wielu semaforów (więcej niż dwa) do odpowiednich wyjść dekodera może być zrobione 
w przypadku wymaganego wyświetlania takich samych sygnałów świetlnych na wielu semaforach 
jednocześnie  
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Wstęp do ustawiania / programowania dekodera 

 
Aby skonfigurować adres DCC modułu, Użytkownik powinien powtórzyć następujące kroki: 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania dekodera przez 2 sekundy. Urządzenie przejdzie w tryb 

programowania i pierwsze 5 diod LED zacznie migać, również biała DIODA LED na wyjściu 5 zostanie 

włączona pokazując, że tryb programowania jest aktywny. 

 Krótko naciśnij przycisk programowania. Pierwszy sygnał się zaświeci. Aby ustawić adres na ten sygnał 

wyślij odpowiednie polecenie z Centralki za pomocą manipulatora, np. Multimaus w trybie zwrotnic. 

 Krótko naciśnij ponownie przycisk programowania dekodera aby przejść do następnego sygnału. Jeśli 

nie chcesz ustawiać żadnego adresu dla tego sygnału, ponownie krótko naciśnij przycisk 

programowania dekodera aby pominąć sygnał. 

 Kontynuuj programowanie sygnałów, aż biała DIODA LED na wyjściu 5 zgaśnie. Możesz wyjść z trybu 

programowania w dowolnym momencie naciskając przycisk programowania dekodera przez 2 sek. W 

tym przypadku cała bieżąca konfiguracja zostanie utracona. 

Sekwencja sygnałów: Sygnał S2, Sygnał S3, Sygnał, S4, Sygnał S5, Sygnał S10, Sygnał S11, Sygnał S12, Sygnał 

S13, Sygnał Sz, Sygnał OFF, Sygnał Ms2, Sygnał S1.  

Sygnały z pasem świetlnym S6-S9, S10a-S13a Off and On. 

Tabela ustawień CV adresów do dekodera 

CV Wartość 
Wartość 

domyślna Opis 

44 0..255 255 Maksymalna jasność wyjście 11 

45 0..255 255 Maksymalna jasność wyjście 10 

46 0..255 255 Maksymalna jasność wyjście 9 

47 0..255 255 Maksymalna jasność wyjście 8 

48 0..255 255 Maksymalna jasność wyjście 7 

49 0..255 255 Maksymalna jasność wyjście 6 

68 0..255 10 Płynna zmiana sygnałów 1s ( * 10ms) 

98 0..11 11 
Ustawienie wspólnego sygnału1 dla wielu semaforów: 
0 – S2, 1 – S3, 2 – S4, 3 – S5, 4 – S10, 5 – S11, 6 – S12, 7 – S13, 
8 – Sz, 9 – OFF, 10 – MS2, 11 – S1 

99 0..255 0 

Ustawienie adresu dla uruchomienia wspólnego sygnału1 dla wielu 
semaforów 
Ustaw tutaj adres DCC, dla którego będzie ustawiony sygnał z CV 98. 
Uwaga: Niektóre centralki DCC mogą wysyłać dodatkowe adresy 
DCC, które różnią się o 4. Więc jeśli nie widzisz żadnych działań 
spróbuj wysłać (adres+4) lub (adres-4). 

100 0..11 11 Wspólny sygnał2 (Tak same jak sygnał1) 

101 0.255 0 Wspólny sygnał2 DCC adres (Tak same jak sygnał1) 
 


