
INSTRUKCJA DO DEKODERA AKCESORIÓW
DO SEMAFORÓW ŚWIETLNYCH

Dekodery są przeznaczone do sterowania semaforami świetlnymi 2-u 3 komorowymi.

Opis wejść i wyjść:
DCC – Podłączenie sygnału Dcc z torów lub bezpośrednio z centralki sterownia cyfrowego 
(LENZ, ROCO, PRODIGY itp.).

AC – Podłączenie do transformatora prądu zmiennego 14-16V~.
OUT1-OUT4 – Wyjścia sterujące napędami. 

Opis wyjść sterujących:

Każde wyjście posiada trzy zaciski ponumerowane od 1 do 3.
Podłączenia semafora 2-komorowego:

OUT1_1 – sygnał czerwony
OUT1_2 – zasilanie semafora (przewód wspólny diod lub żarówek semafora).
OUT1_3 – sygnał zielony

Analogicznie podłączamy następne semafory do wyjść OUT2, OUT3 i OUT4
W przypadku użycia semaforów 3-komorowych podłączenie wygląda następująco:

OUT1_1 – sygnał czerwony
OUT1_2 – zasilanie semafora (przewód wspólny diod lub żarówek semafora
OUT1_3 – sygnał zielony
OUT2_1 – sygnał żółty (pomarańczowy).

Dodatkowo do zacisków OUT2_2 i OUT2_3 możemy podłączyć przekaźnik, który będzie np. 
odcinał zasilanie na odcinku toru nie izolowanego przed semaforem w celu zatrzymania 
składu przed sygnałem „stój” na semaforze. Z powyższego opisu podłączeń wyraźnie wynika, 
że z jednego dekodera możemy wysterować 4 semafory 2-komorowe lub 2 semafory 3-
komorowe.

Opis ustawień CV:

CV1 – Adres dekodera 
CV34 – Konfiguracja dekodera. W zależności od użytych semaforów ustawiamy następujące 
wartości:

CV34 = 0 – 4 semafory 2-komorowe.
CV34 = 1 – 2 semafory 3-komorowe.
CV34 = 8 – 4 semafory 2-komorowe z pamięcią ostatniego sygnału.
CV34 = 9 – 2 semafory 3-komorowe z pamięcią ostatniego sygnału.



Opis programowania:
Dekoder programujemy w trybie lokomotyw np. z MultiMaus lub LokMaus. Należy pamiętać 
o tym, że jeśli mamy podłączony więcej niż jeden dekoder to z tych, których nie chcemy 
programować zdejmujemy zwory opisane jako PROG. Dekoder w trakcie programowania 
potwierdza prawidłowe zapisanie nowej wartości krótkim mignięciem diody ACK. 
Programując adres należy pamiętać o tym, że wartości 0 wpisanej do CV1 odpowiada adres 1. 
W związku z tym, iż są to dekodery urządzeń to w trybie obsługi poszczególne wyjścia są 
przypisane do kolejnych adresów. I tak: na adresie pierwszym będziemy mieli aktywne 
wyjście OUT1, na adresie drugim wyjście OUT2 itd. W przypadku podłączenia następnego 
dekodera ustawiamy w nim CV1 na wartość 1 i wtedy jego obsługa będzie się zaczynała od 
adresu 5 czyli 5 to OUT1, 6 to OUT2 itd. Firmowo wszystkie dekodery ustawione są na adres 
1. 

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia i życzymy przyjemnej zabawy.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na rubikus@rubikus.pl


