
 

 

 

 

 

SBB Series 460 -8350 Marklin z silnikiem Maxxon 25260 i dekoderem MX620 wersja 3,1 z listopada 2006 

Lokomotywa Marklina ze zmienionym  silnikiem o  średnicy 13mm  oferowana przez SB  Modelbau 

Użyty silnik ma trochę zbyt małą moc i niewielkie koło zama chowe jak na tę ciężką lokomotywę -  pożądana jest korekta ustawień  

CV#9=61 Podwyższenie częstotliwości próbkowania i skrócenie czasu próbki - typowe ustawienia dla 

silników bezrdzeniowych 

CV#56=141 Typowy dla silników bezrdzeniowych czas próbkowania, niska  wartość parametru P  

(MX620 reguluje automatycznie tę wartość) , zmniejszona wartość I 

CV#57=130 Zmniejszone napięcie podawane na silnik (do 13V max) 

CV#3=3 lub wyżej 

CV#4=3 lub wyżej 

CV#121=11 lub wyżej 

CV#122=11 lub wyżej 

 

Wyższe wartości niż fabrycznie ustawione pozwalają na bardziej realistyczna dynamikę jazdy 

Dla bardziej typowej dynamiki lepsze będą wyższe wartości np. 6 dla CV#3 i #4 i 33 dla #121 i 

#122. 

Doboru należy dokonać kierując się własnymi odczuciami 

CV##123=52 Zmieniamy wartość fabryczną dla lepszego wygładzenia krzywej prędkości  

 

 

 

 

Parowóz BR55 Fleischmann 4155 z dekoderem MX620 wersja 9 (lipiec 2008) i późniejsze 

Dekoder w tej wersji zdecydowania lepiej sprawuje się w stosunku do tego „trudnego” silnika zmniejszając niekorzystny 

wpływ elementów przeciwzakłóceniowych (choć zawsze lepszy skutek przynosi usunięcie tych elementów)  

CV#2=10 To ustawienie nie skutkuje  najwolniejszą jazdą z możliwych, 

ale zapewnia płynny ruch i przeciwdziała skokowemu 

ruchowi 

CV#9=85 Podwyższenie ustawienia próbkowania eliminuje skokową 

jazdę przy małych szybkościach 

CV#56=33 Zmniejszamy wartość parametrów kompensacji P i I 

CV#146=50 Redukujemy negatywny wpływ luzu przekładni na płynny 

start ( silnik wykonuje pół obrotu nim poruszy koła jezdne , 

w tym czasie zwiększając prędkość obrotu wywołałby 

skokowy start) 

CV#3=3  

CV#4=3  

CV#121=11  

CV#122=11  

Wyższe wartości niż fabrycznie ustawione pozwalają na 

bardziej realistyczna dynamikę jazdy 

 

 

 

 

 

 

Diesel BR218 Tillig 02703 TT z dekoderem MX620 wersja 9 (lipiec 2008) i późniejsze 

CV#2=10 To ustawienie nie skutkuje  najwolniejszą jazdą z możliwych, 

ale zapewnia płynną jazdę i przeciwdziała skokowemu 

ruchowi 

CV#9=63 Podwyższenie ustawienia próbkowania eliminuje skokową 

jazdę przy małych szybkościach 

CV#56=55 (fabryczne ustawienie)  

CV#146=180 Redukujemy negatywny wpływ luzu przekładni na płynny 

start ( silnik wykonuje 2 obroty!!! nim poruszy koła jezdne , 

w tym czasie zwiększając prędkość obrotu wywołałby 

skokowy start) 

CV#3=3  

CV#4=3  

CV#121=11  

CV#122=11  

Wyższe wartości niż fabrycznie ustawione pozwalają na 

bardziej realistyczna dynamikę jazdy 

DODATEK II:                                                    

ZALECANE USTAWIENIA DEKODERÓW ZIMO MX620  DLA WYBRANYCH LOKOMOTYW   
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Siemens Dispolok ES64 Piko TT z dekoderem MX620 wersja 9 (lipiec 2008) i późniejsze 

CV#2=15 To ustawienie nie skutkuje  najwolniejszą jazdą z możliwych,  ale zapewnia 

płynną jazdą i przeciwdziała skokowemu ruchowi 

CV#9=85 Podwyższenie ustawienia kompensacji eliminuje skokową jazdę przy małych 

szybkościach 

CV#56=33  Zmniejszamy wartość parametrów kompensacji P i I 

CV#146=60 Redukujemy negatywny wpływ luzu przekładni na płynny start ( silnik wykonuje 

pół obrotu nim poruszy koła jezdne , w tym czasie zwiększając prędkość obrotu 

wywołałby skokowy start) 

CV#3=3  

CV#4=3  

CV#121=11  

CV#122=11  

Wyższe wartości niż fabrycznie ustawione pozwalają na bardziej realistyczna 

dynamikę jazdy 

 

 

 

 

7355 Fleischmann Piccolo z dekoderem MX620 wersja 9 (lipiec 2008) i późniejsze 

CV#2=4 To ustawienie nie skutkuje  najwolniejszą jazdą z możliwych, 

ale zapewnia płynną jazdą i przeciwdziała skokowemu 

ruchowi przy starcie 

CV#9=92 Podwyższenie ustawienia kompensacji eliminuje skokową 

jazdę przy małych szybkościach 

CV#56=55 (wartość fabryczna)   

CV#146=110 Redukujemy negatywny wpływ luzu przekładni na płynny 

start ( silnik wykonuje prawie pełny obrot nim poruszy koła 

jezdne , w t ym czasie zwiększając prędkość obrotu 

wywołałby skokowy start) 

CV#3=3  

CV#4=3  

CV#121=11  

CV#122=11  

Wyższe wartości niż fabrycznie ustawione pozwalają na 

bardziej realistyczna dynamikę jazdy 
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