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Automatiskt KÖR40 beroende på växelläge
Hsi och Medgivandedvärg
Automatiskt STOPP/KÖR40 runt en liten station, CV programmering
PROGRAMMERING OCH INSTÄLLNINGAR FÖR LOCONET
Inkoppling till LocoNet
Grundläggande LocoNet
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Återrapportering av Signaler via LocoNet
Återrapportering med SigStyr 3748 rapportkort
Återrapportering med SigStyr 3719 ingångar på kontakt P2
Återrapportering på kommando
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FUNKTIONSTEST AV SIGNALEN
Röd LED i signal glimmar svagt även när den ska vara släckt
Test och byggläge
FUNKTIONSTEST AV DEKODERN
Enkelt test när signalen startas
Signalen lyser och blinkar på en felaktigt sätt
Under felsökning, ha bara en signal inkopplad
Under CVprogrammering, kör dekodern på egen matningspänning.
GÖR INTE !!!
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Försök inte koppla inte in signaler med glödlampor.
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Driv inte dekodern med växelspänning.
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Koppla inte signalers gemensamma anod till signalskärmen.

111

Ha inte LocoNet inkopplat under CV programmering.

111

Driv aldrig dekodern från DCC strömmen och ha LocoNet inkopplat!

111

Gör inte för långa signalflatkablar

111
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Koppla in strömbrytare till dekoderns kontakt P2.
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Dimensioner – Signaldekoder 3709 och 3719.
SEKTIONSKORT 3731
Sektionskortet som anslutningspunkt.
Sektionskortet som förbindningspunkt.
Koppla Signaldekodrar och Vägskyddkort till Sektionskortet.
LocoNet Terminering
Vad händer om man vill koppla in en digitalcentral
Intern kraftförsörjning för modulsektionen
Elschema över Sektionskort 3731
Dimensioner – Sektionskort 3731.
SPÅRLEDNINGSKORT 3743
Spårledningskortets funktioner.
Spårledningskortets elektriska ekvivalent.
Spårledningskortets detektionskänslighet.
Inkoppling av Spårledningskortet – 2R.
Inkoppling av Spårledningskortet – 3R.
Inkoppling av Spårledningskortet – 2R/3R kombo.
Dimensioner – Spårledningskort 3743.
RAPPORTKORT 3748
Inkoppling av Rapportkort - Växelläge genom spårkorspolaritet - 2R
Inkoppling av Rapportkort - Växelläge genom växellägesbrytare - 2R/3R
Inkoppling av Rapportkort - Växelläge med Märklin växelmotor - 3R
Inkoppling av Rapportkort - Växelläge med Viessmann växelmotor - 2R/3R
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Inkoppling av Rapportkort - Upptaget spår med spårledningar - 2R
Inkoppling av Rapportkort - Upptaget spår med spårledningar 3R
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SIGNALKORT 3750
Dimensioner – Signalkort 3750.
VÄGSKYDDKORT 3755
Inkoppling av Vägskyddkort.
Inkoppling av Bomljus.
Utnyttja Sektionskortet till Vägskyddsignalkort.
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BANFÖRSLAG MED BILDER OCH TIPS
Automatiskt försignalbesked i Hsi4 och Hsi5 utmed linjen
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Signaldekoder 3709
Vägskydd vid dubbelspår med flera plankorsningar, automatiskt styrd via spårledningar med
Signaldekoder 3719
Liten station med Vägskydd och Signaldekoder 3709
Liten station med Vägskydd och Signaldekoder 3719
Liten station med Vägskydd med fyra bommar och dubbla klämtande klockor med Signaldekoder 3709
Liten station med Vägskydd med fyra bommar och dubbla klämtande klockor med Signaldekoder 3719
Skyddssignaler vid tunnel med port (enkelspår)
Skyddssignaler vid tunnel med port (dubbelspår)
Skyddssignaler vid bro med Bsi1 eller Bsi2
Skyddssignaler vid bro med Bsi1 eller Bsi2 (dubbelspår)
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APPENDIX
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LEDar i 3mm kapsel (för matning av ljusledare)
REKOMMENDERAT MATERIAL TILL SIGNALER OCH DEKODRAR
Tunn anslutningstråd till LEDar
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142
142
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
174
174
174
175
175
176
176
176
177
178

Sid 7 av 181

INNEHÅLL
ÄLDRE UTGÅVOR AV DENNA HANDBOK
ANDRA REFERENSER OCH LÄNKAR
HISTORIK
SigStyr Vägskyddkort 3755 - Programversion 1.1
SigStyr Signaldekoder 3709/3719 - Programversion 5.0
SigStyr Signaldekoder 3719 - Programversion 4.0
SigStyr Signaldekoder 3709 - Programversion 4.0
SigStyr Signaldekoder 3709 - Programversion 3.0
SigStyr Signaldekoder 3709 - Programversion 2.0
SigStyr Signaldekoder 3709 - Programversion 1.0

179
179
180
180
180
180
180
181
181
181

Sid 8 av 181

Inledning
SigStyr 37xx – En serie elektronikkort för Svenska Modelljärnvägsignaler. SigStyr är utvecklat efter
Svensk förebild och Svenska signalspecifikationer som används i verkligheten och som har anpassats
för Modelltåg.

Översikt
SigStyr elektronikkort serie 37xx består av flera kort med olika funktioner.
Signaldekoder:
3709 Dekoderkort
3719 Dekoderkort

Skapar signalbilder. Driver upp till 9st signaler. Styrs via DCC
Som 3709 men har även LocoNet och återrapporteringsfunktion.

Signaler:
3750 Signalkort
3755 Vägskyddkort

Håller signalstolpe och ordnar LED eller ljusledaranslutning.
Ljud, ljus och bomstyrning för järnvägskorsning.

Återmatning:
3743 Spårledningskort
3748 Rapportkort

Kopplas till rälsen och känner av upptaget spår.
8st ingångar som rapporterar upptaget spår eller växelläge.

Övrigt:
3731 Sektionskort

Förbinder olika sektioner med Lokal Loconetbuss och ström.

Uttryck och betydelse
Signal

Med termen ”signal” menas järnvägsignal. Andra icke järnvägsignaler beskrivs som
”elektrisk signal”, ”vägtrafiksignal” ...
Termen ”Ljussignal” förkortas till signal. Exempel: Huvudljussignal = Huvudsignal.

Signalbesked

Med termen ”signalbesked” menas information till lokföraren. Signalbesked skrivs
med versaler: KÖR 40, KÖR 80 VÄNTA STOPP. Där ordet KÖR används enskilt menas
någon av signalbeskeden som inleds med KÖR.

Signalbild

Med termen ”signalbild” menas vilka ljus i signalen som lyser, blinkar och är släckta.
Samma signalbesked i olika signaltyper visas med olika signalbilder.
Exempel: För signalbeskedet KÖR 40, VARSAMHET visar en huvudsignal med 3st
ljusöppningar två fasta gröna sken medans en Huvuddvärgsignal visar vänster grön
blink. Båda ger signalbesked KÖR 40, VARSAMHET.

Ljusöppning

Med termen ”ljusöppning” menas fysiskt hål i signalskärmen där ljus kan visas. Ljuset
i en ljusöppning kan vara fast, blinkande eller släckt och kan byta färg.

Dekoder

Med termen ”dekoder” menas SigStyr Signaldekoder 3709 eller 3719.

Signalkort

Med termen ”signalkort” menas SigStyr Signalkort 3750.

Vägskyddkort Med termen ”vägskyddkort” menas SigStyr Vägskyddkort 3755.
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Rapportkort

Med termen ”rapportkort” menas SigStyr Rapportkort 3748

Spårledningskort

Med termen ”spårledningskort” menas SigStyr 3743

Signalnummer Med termen ”signalnummer” menas det ordningsnummer, 1..9, en signal har i
dekodern.
Signalplats

Med termen ”signalplats” menas ett signalkort som är inkopplat till dekodern.
Signalkort kopplas in efter varandra i en kedja. Det första kortet i kedjan kopplas till
dekodern och får på så sätt sin signalplats med signalnummer = 1. Nästa signalkort
som kopplas in i kedjan får signalnummer 2 osv...

Signalbus

Med termen ”signalbus” menas den utgång på dekodern som kopplas till
signalkedjan och signalbussen fortsätter utmed hela kedjan av inkopplade signalkort.

Akronymer och förkortningar
Hsi, hsi
Fsi, fsi
Hsi2, hsi2
Hsi3, hsi3
Hsi4, hsi4
Hsi5, hsi5
Fsi1, fsi1
Fsi2, fsi2
Fsi3, fsi3
Dvsi, dvsi
Hdvsi, hdvsi
mDvsi, mdvsi
vDvsi, vdvsi
Vsk
Vsi
Vfsi
Vtsi
Sl,sl
Spsl, spsl
Svsl, svsl
Svfsi, svfsi
Bsi, bsi
Pksi, pksi
Pkfsi, pksi

= Huvudsignal
= Fristående försignal
= Huvudsignal med 2 ljusöppningar
= Huvudsignal med 3 ljusöppningar
= Huvudsignal med 4 ljusöppningar
= Huvudsignal med 5 ljusöppningar
= Fristående försignal med 1 ljusöppning
= Fristående försignal med 2 ljusöppningar
= Fristående försignal med 3 ljusöppningar
= Dvärgsignal
= Huvuddvärgsignal
= Medgivandedvärgsignal
= Växlingsdvärgsignal
= Vägskyddsanläggning
= Vägskyddsignal även kallad V-signal med 1 ljusöppning (kan vara dubbelriktad)
= Vägskyddförsignal, även kallad V-försignal med 3 ljusöppningar
= Vägtrafiksignal med 3 ljusöppningar
= Stopplykta
= Slutpunksstopplykta
= Skredvarningsstopplykta
= Skredvarningsförsignal
= Brosignal (kan ha 1 eller 2 ljusöppningar)
= Portkontrollsignal
= Portkontrollförsignal
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Svenska Signalbesked - Sammanställning
I Trafikverkets Standard BSV 544.98011 beskrivs utförligt de vilkor som gäller för hur Svenska
järnvägsignaler ger sina olika signalbesked. Standarden heter ”Yttre signalering, grundläggande
signaleringskrav”.
Transportstyrelsen Handbok JTF 3H. Signaler – System H ger också bra kompletterande beskrivningar
hur Svenska järnvägsignaler fungerar.
Här följer en sammanställning av de signalbesked som ligger till grund för hur SigStyr Signaldekoder
3709 kan styras.

STOPP signalbesked för Tåg och Spärrfärd
Signalbesked

Stopp
lykta

Hsi

Hsi

Hsi

Hsi

Hsi

[2ljus]

[2ljus]
2-skens
signalering

[3ljus]

[4ljus]

[5ljus]

rött

rött

[1ljus]

Hdvsi

Hdvsi
2-skens
signalering

STOPP
rött
rött

rött

rött

rött

rött

rött

rött

rött

rött

rött
rött
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KÖR signalbesked för Tåg och Spärrfärd
Signalbesked

Hsi

Hsi

Hsi

Hsi

Hsi

[2ljus]

[2ljus]
2-skens
signalering

[3ljus]

[4ljus]

[5ljus]

Hdvsi

Hdvsi
2-skens
signalering

KÖR 80
en grön

grön
till höger

en grön
en grön
en grön

KÖR 80,
VARSAMHET
grön blink
till höger

KÖR 40
en grön

grön
till vänster

grön
till vänster

grön blink
till höger

grön blink
till höger

KÖR 40,
VARSAMHET
en
grön blink

två gröna
två gröna
två gröna

KÖR 40,
KORT VÄG

tre gröna

KÖR PÅ SIKT
röd blink

röd blink
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Försignalbesked för Tåg och Spärrfärd
Försignalbesked

Fsi

Fsi

Hsi

Hsi

[2ljus]
Fristående

[3ljus]
Fristående

[4ljus]

[5ljus]

vit blink

vit blink

Vänta KÖR 80
Nästa Huvudsignal ger
signalbesked KÖR 80

en grön
och
vit blink

en grön
och
vit blink

Vänta KÖR 40
Nästa Huvudsignal ger
signalbesked KÖR 40
VARSAMHET eller KÖR
40 KORT VÄG.
Vid 2skenssignalerings
gräns även för KÖR 40

två
grön blink
en grön
och två
grön blink

Vänta STOPP
Nästa Huvudsignal ger
annat signalbesked än
ovan beskrivet.

en
grön blink

en
grön blink
en grön
och en
grön blink

en grön
och en
grön blink
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Signalbesked för Växling
Signalbesked

Dvsi

Hdvsi

vågrätt

vågrätt

lodrätt

lodrätt

snett vänster

snett vänster

snett höger

snett höger

STOPP

RÖRELSE TILLÅTEN,
FRI VÄG

RÖRELSE TILLÅTEN,
HINDER FINNS

RÖRELSE TILLÅTEN,
KONTROLLERA VÄXLAR OCH HINDERSFRIHET
VILLKORLIGT STOPP
snett höger
blink

Släckt Medgivandedvärgsignal
släckt
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Signalbesked för Repetersignal
Signalbesked

Repeter-si

KÖR i nästa huvudsignal
grön

Ingen Signalbetydelse
släckt

Signalbesked för Vägskydd
Signalbesked

Vsi

Vfsi

Vtsi

tre gula
blink

en vit
blink

tre gula

två röda
alternerande
blink

STOPP FÖRE
PLANKORSNINGEN
rött

PASSERA

vitt

Signalbesked för Bro
Signalbesked

Bro-si

Bro-si

[1ljus]

[2ljus]

STOPP

rött

rött

PASSERA

vitt

vitt
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Signalbesked för Tunnelport
Signalbesked

Port-si

Port-fsi

STOPP

rött

gul blink

PASSERA

vitt

släckt

Skred-sl

Skred-fsi

rött

gul blink

släckt

släckt

Signalbesked för Skredvarning
Signalbesked

STOPP,
SKREDVARNING

Ingen Signalbetydelse
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Signalbygge
Signalerna kan byggas för montering på egen stolpe, montering på kontaktledningstolpe eller
kontanktledningsbrygga. Många olika utföranden finns i fullskalan. Här beskrivs några typiska
byggsätt.
Signalbyggen som beskrivs här är byggda med signalskärmar från Bo Andersson eller signalskärmar
från Entec. Till signaler i skala H0 används LEDar i PLCC kapsel. Till signaler i Skala N används
förslagsvis LEDar i 0805 kapsel.
Rekommenderade LEDar finns listade i handboken slut.

Bilden visar en LED i PLCC kapsel

Bilden visar en LED i 0805 kapsel

Allmänna byggtips
Gör PLCC LEDar diffusa
PLCC LEDar har i allmänhet en klar genomskinlig plastlins. Det gör att själva chippet syns tydligt när
LEDen är tänd.
Man kan enkelt göra plastlinsen diffus för att få
ett ljus mer likt fullskalan genom att försiktigt
slipa LEDens lins.
Använd en rund pinnfil för att komma åt i
linskaviteten.
Efter slipandet kan man ta lite mörk ”wash” och måla kaviteten för att blända ner LEDen något och
hindra att LEDen ser vit ut i signalskärmen när LEDen inte lyser.

”Skala” (= avisolera) emaljerad koppartråd genom ”kokning”
I byggbeskrivningen används emaljerad koppartråd. Den har ett isolerande hölje som måste tas bort
för att kunna löda koppartråden. Den emaljerade koppartråden skalas enklast genom att änden på
koppartråden sätts mot lödpennan och lödtenn tillförs rikligt. På så sätt kokar emaljen långsamt
bort. Ju mer tenn och längre du kokar avisoleras en längre bit.
OBS! Skrapa inte med kniv eller annat vass föremål. Det deformerar koppartråden och gör tråden
svag så den bryts lätt av.
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Koppla inte den gemensamma anoden till signalskärmen/stolpen
Undvik använda signalens stolpe som gemensam anod. På enskilda signaler fungerar det men om du
monterar flera signalskärmar på en kontaktledningsbrygga måste dessa isoleras från varandra.
SigStyr dekodern tilldelar olika gemensam anod till varje signal och kortslutning uppstår om man
kopplar ihop flera signalers anod.
Rekomendation: Använd en egen ledning för LEDarnas gemensamma anod och koppla inte samman
anod med signalskärman.

Anpassa signalstolpens längd.
I fullskalan monteras signaler så att signalskärmens centrum i höjdled sitter 3m över R.Ö.K.

Figuren visar vad som utgör stolpen längd ( = L ) när den monteras med hjälp av Signalkort 3750

När signalkortet monteras under anläggningen kan viss justermån byggas in men försök anpassa
stolpen mått till ett nominellt rätt mått. Rekommendation är att stolpen sticker ut minst 2mm
undertill på signalkortet.
Vägskyddsignal monteras på 2,2m höjd och vägskyddförsignal på 2,5m höjd i fullskalan.

Sid 18 av 181

Montera signalstolpe på Signalkort.
Signalkorten är utformade för att signalstolpen ska kunna lödas
fast direkt i signalkortet.
Vill man ha lite justemån eller om stolpen är i material som inte
tillåter lödning kan man ta en förskruvning från en ”sockerbit”
och löda fast på signalkortet.
Det fungerar särskilt bra för
Jeco´s signaler där stolpen
är i plast.
Gör såhär:
Plocka ur förskruvningen ur
sockerbiten. Använd en borr
med lagom diameter (tex
2,5) för att hålla
förskruvningen på plats.
Löd sedan fast
förskruvningen.
Det går att löda fast
förskruvningen på valfri sida
av kortet.
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Extra detaljering. Sätt fundament på Signalen.
Vill man göra sina signaler extra snygga och verklighetstrogna kan man göra enkla detaljeringar.
Tex. sätta ett fundament nertill på
signalstolpen.
Fundament kan göras av fyrkantsmässingsrör som träs på signalstolpen.
Med en jigg som bilden visar
positineras fundamenten enkelt

Extra detaljering. Sätt signalskärmförskruvning under signalskärmen.
Vill man göra sina signaler extra snygga och verklighetstrogna kan man göra enkla detaljeringar.
Tex. göra en förskruvning som håller
Signalskärmen på signalstolpen.
Det gör man enkelt med en kort bit
krympslang som träs på signalstolpen.
När allt är målat ger det ett fint intryck.

Extra detaljering. Sätt märkskylt under signalskärmen.
Vill man göra sina signaler extra snygga och verklighetstrogna kan man göra enkla detaljeringar.
Tex. göra en märkskylt under
signalskärmen med signalens
beteckning.
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Bygga Huvudsignaler och försignaler
Bygga Hsi / Fsi med signalskärm från Bo Andersson (H0 och N)
Stolpe och signalskärm löds ihop. Med fördel snedfilas stolpens ända för att ge plats åt kablaget

Solskydd görs med krympslang som limmas från framsidan och på baksida utstickade krympslang
skärs bort. N-signalens ljusöppningar kan behövas borras/brotschas upp.
Solskydden kan rundas/snedkapas före eller efter limningen.

De emaljerade koppartrådarna träs i. LEDarna limmas med Cyano Gel och trådarna löds in.

Bilden visa N-skala med 0805 LEDar

PLCC LEDarna ska man se upp med. Polariteten på några av dessa är omvänd. Se LED
beskrivningarna i handbokens slut.
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Signalkortet SigStyr 3750 har monteringshål så att signalstolpen
kan lödas fast direkt i signalkortet.

LEDarna kopplas ihop med gemensam anod. Det går att använda signalens stolpe som ledare men
det rekommenderas inte. Olika signalers gemensamma anod får INTE sammakopplas. Signaler där
signalskärmen används som gemensam pol måste isoleras från varandra om signalerna monteras på
kontaktledningsbrygga.
Därför rekommendars inte att använda signalens stolpe eller skärm som gemensam pol för LEDarna.

Inkoppling av Hsi 2,3,4,5

Inkoppling av Fsi 1,2,3

Signaler med Röd LED behöver en diod.

Den emajlerade koppartråden kan tas till lite extra vilket
underlättar senare service.
En krympslang skyddar koppartråden när den lämnar stolpen
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Målning av signalerna kan göras före eller efter montering på Signalkorten.

Den vita randen kan målas med tunn pensel eller med speciella vita färgpennor, tex Posca eller
Hybrid roller eller Gel roller.
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Bygga Hsi / Fsi med Jeco signaler (H0)
Jeco’s signaler kan kopplas till Signalkortet.
Jecosignalen levereras med ett motstånd monterat på
signalens gemensamma pluspol. Det motståndet ska
klippas bort innan signalen monteras och löds in på
Signalkortet.

Klipp bort motståndet

Om det sitter en diod på Signalkortet så ska den kortslutas
eller tas bort och ersättas med en liten tråd

Kortslut dioden

Inkoppling av Hsi 2,3,4,5

Inkoppling av Fsi 3
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Ett sätt att förankra Jeco signaler på signalkortet är att löda på en sockerbitsförskruvning.

Montering av Jeco signaler i anläggningen / modulen

Med enn borr (2,5mm) centrerar du hålet i förskruvningen mot hålet i signalkortet. Bocka en liten
trådbygel som sätts i de förankringshål som finns i Signalkortet och löd fast förskruvningen.

Ta bort stolpen från signalen för att såga stolpen till rätt längd utan att skada anslutningstrådarna.
Sätt tillbaka stolpen i signalen och krymp en krympslang som trycks in i röret.
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Krymp en större krympslang utan på röret. Allt för att skydda anslutningstrådarna.

Trä på ytterliggare en krympslang på anslutningstrådarna. Löd fast en blanktråd i pluspolhålet på
Signalkortet och löd in den gemensamma anoden. Sen löder du in katodledarna till sina respektive
lödställen och slutligen trär du över krympslangen och krymper den.
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Bygga Dvärgsignaler
Bygga Dvsi / Hdvsi med signalskärm från Bo Andersson
Signalskärmen viks och löds. Två ben i form av blanktråd löds fast. Man kan också löda fast dvärgen
på en signalstolpe. Det går att vika signalskärmen åt olika håll och på så sätt få den rundade delen av
signalen till höger eller vänster. Svenska signaler har rundningen till vänster.
Måla signalen svart invändigt. Det förhindrar ströljus.

All Lödninging måste göras innan ljusledarna skall monteras eftersom ljusledarna är mycket känsliga
för värme.
Ljusledarna kallbockas. Använd en tång eller annan bockhjälp med rundad kant för att inte
deformera ljusledaren onödigt. Deformationen kommer ge upphov till ljusläckage. Måla därför
ljusledaren, först med vit färg som reflekterar tillbaka ljuset in i ljusledaren, och sedan med svart färg
så att ljus inte läcker mellan ljusledarnas deformerade zoner.
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För Hdvsi (H0) används ljusledare med diameter på 0,5mm för att rymmas i signalkroppen. Den är
dock något liten för skalan. I Dvsi kan ljusledare med diameter på 0,75mm användas. För
dvärgsignaler i N-skala används ljusledardiameter på 0,25mm till båda.
Ljusledarna monteras i signalkroppen och låts sticka ur kroppen. Ljusledarna kapas senare efter
målning.

Det röda sidoljuset på Hdvsi får en förkrympt krymplslang på sig.
Signalkroppen fylls sedan med lite byggspackel och bakstycket viks ihop limmas med Cyano Gel.
Signalen målas svart. Ljusledarna kapas av en liten bit utanför signalkroppen och filas sedan till
lagomt utstick. Filande gör också att färgen försvinner från ljusöppningarna

Testa så att alla ljusöppningar lyser fint och att inget ljusläckage uppstår mellan de olika ljusledarna.
Signalkortet förses med ljusledaranslutningar. Dessa
anslutningar görs med krympslang i tre olika dimmensioner
som sticks i varandra och sedan krymps. Krympningen görs
med varmluftpistol och under krympningen har man en bit
kopplingstråd istucken. Kopplingstråden ska ha en diameter
som är någon tiondel större än ljusledaren för att ge ett
lagomt stort hål för ljusledaren.
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Signalerna monteras på Signalkorten som har monteringshål både för dvärgsignalstolpe eller små hål
så att signalens ben kan monteras i. Om man är försiktig kan benen lödas fast i kortet. Signalstolpen
däremot ska limmas. Löder man stolpen på kortet måste det göras innan ljusledarna har satts i
annars smälter ljusledarna samman inne i röret på grund av värmen.

Ljusledarna sticks sedan i sina ljusledaranslutningar.

Ljusledarna sticks i sina respektive ljusledaranslutningar.
Någon extra förankring av ljusledarna är normalt inte
nödvändig.
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Bygga Dvsi/Hdvsi med Signalsidan växlingsdvärg (H0)
Signalsidans dvärgsignaler fungerar utmärkt med SigStyr Signaldekoder 3709/3719.
Signalsidan har både Huvudvärgar och vanliga Dvärgsignaler. Dom finns färdigmonterad eller i
byggsats. En beskrivning på hur du bygger dvärgsignalen finns på Signalsidans webbplats:
http://signalsidan.se/bygganvisningar/dvargsignaler/bygg-din-dvargsignal/
Ur dvärgsignalen kommer anslutningstrådar som
kopplas direkt till SigStyr Signalkort 3750
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Bygga Hsi 2,3,4 med mDvsi
Huvudsignaler som har Medgivandedvärg
monteras på samma signalkort som
dvärgsignalen. Det gäller Hsi2, Hsi3 och Hsi4.

Bygga Hsi 5 med mDvsi
När man har en Hsi5 som har
Medgivandedvärg så monteras signalerna på
var sitt signalkort och dessa båda signalkort
kan skruvas samman med distansbultar.
Medgivandedvärgen ska sitta på signalkortet
direkt före sin Hsi5 i signalkedjan.
Man ska också se till att programmera CV12n
så att Dvärgsignalen inte ska reagera på sin
egen adress då den styrs från sin Hsi5, se
Programmeringsavsnittet.

Bilden visar en Hsi5 som har sin medgivandedvärg på eget
signalkort
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Bygga Vägskyddsignaler
Bygga dubbelriktad Vsi (V-signal) med signalskärm från Entec
I den dubbelriktade V-signalen kan man ta hjälp av en ljusledare för att få ljus i båda riktningarna.
LED till V-signalen kan vara en RGB (Röd/Grön/Blå) LED, eller en Röd/Vit LED eller två LEDar, en röd
och en vit. Här visar en RGB LED i PLCC4 kapsel.

Bilden visar en Vsi signalskärm från Entec

Ljusledarens ändar filas till så öppningarna blir något rundade. För att få ljuset från dioden att tränga
in i ljusledaren och sprida sig, filas ljusledaren. I ljusledarens filade V kan med fördel målas i gult för
att ta udden av det blåa ljuset från RGB LEDen. Ljusledaren målas sedan svart förutom i ljusöppningarna.
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Om man använder två LEDar, en röd och en vit, limmas
LEDarna intill varandra i den filade LEDöppningen.
Här används LEDar med 0805 kapsel och
anslutningstråden är 0,1mm emaljerad Cu tråd.

Övre öppningen i stolpen kan med fördel snedfilas för
att lättare ge plats åt kablaget att komma ut. Solskydd
och signalskärm löds på stolpen och målas svart.
PLCC LEDen kan med fördel filas på sidan som ska limmas mot signalskärmen för att få en plan
limyta.

Måla svart runt LEDen så att inte ljus smiter ut på oönskade sätt.
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Övrig målning och dekaler kan ordnas före eller efter montering på signalkortet.
Signalstolpen löds på signalkortet som har hål för stolpen
och signalens anslutningstrådar kopplas in på signalkortet.
Om Röd/Vit LED används iställer för RGB ska den Röd
anslutas till samma som Röd och Vita ska kopplas där grön
ansluts.

Spara lite extra av den emaljerade koppartråden.
Det underättar senare vid eventuellt service.
Skydda tråden där den kommer ur stolpen med en krympslang

Signalkortet kan antingen vara förberedda och ha monterade motstånd eller kan byggas från ett
omonterat mönsterkort. I det senare fallet behöver kortet få kontakter och motstånd.
Innan motstånden löds på kortet ska
kopparfolier kapas.
Enklast är att använda en skalpell.
Motståndens värde kan varieras om ljusstyrkan
känns för svag eller stark. Som standard
rekommenderas 150 ohm.
Resistanser mindre än 47 ohm är inte att
rekommendera. Byt då till LEDar med mer
ljusutbyte
Olika motsåndsvärden kan användas för R,G,B
för att justera vithetsgraden av en RGB LED
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Bygga Vfsi (V-försignal) med signalskärm från Entec
V-försignalens etsade stolpe klipps bort under skylttalvan. Måla signalens svarta delar före
montering av LEDarna. Särskilt invändigt i solskydden. Övre öppningen i stolpen kan med fördel
snedfilas för att lättare ge plats åt kablaget att komma ut. LEDarna limas med Cyano-Gel.

Bilden visar en Vfsi signalskärm från Entec

Gula LEDar finns i två PLCC utföranden, PLCC2 med två lödanslutningar som bilden visar och i PLCC4
med fyra lödanslutningar. Se rekommenderade LEDar i handbokens slut för LEDarnas polaritet.
LEDarna ska kopplas in med gemensam anod.
Övrig målning och dekaler kan ordnas före eller efter montering på signalkortet.
Signalstolpen löds på signalkortet som har hål för stolpen
och signalens anslutningstrådar kopplas in på signalkortet.
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Spara lite extra av den emaljerade koppartråden.
Det underättar senare vid eventuellt service.
Skydda tråden där den kommer ur stolpen med en krympslang

Signalkortet kan antingen vara förberedda och ha monterade motstånd eller kan byggas från ett
omonterat mönsterkort. I det senare fallet behöver kortet få kontakter och motstånd.
Innan motstånden löds på kortet ska
kopparfolier kapas.
Enklast är att använda en skalpell.

Motståndens värde kan varieras om ljusstyrkan
känns för svag eller stark. Som standard
rekommenderas 180 ohm.
Resistanser mindre än 47 ohm är inte att
rekommendera. Byt då till LEDar med högre
ljusutbyte

Vfsi signalen ska även ha motstånd monterade
på andra sidan av kortet

Bilden visa komponentsida av Vfsi
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Bygga Vtsi (vägtrafiksignal) med signalskärm från Entec
För att få lite mer djupkänsla i vägtrafiksignalerna bockas den etsade signalstolpen intill signalskärman. Detta kommer också dölja att PLCC LEDarna är lite tjocka. Solskydden har en fläns på
baksidan och vilket bygger ytterliggare tjocklek.

Bilden visar en Vtsi signalskärm från Entec som bockats för att ge bättre djupkänsla

Måla signalens svarta delar före montering av LEDarna. Särskilt invändigt i solskydden.
Som stolpe rekommenderas mässingsrör 1,51,6mm.
Klipp bort spetsen på Entec etsade stolpdel men
behåll den bredare delen för att montera dekaler
på.
Övre öppningen i stolpen kan med fördel
snedfilas för att lättare ge plats åt kablaget att
komma ut.
LEDarna limas med Cyano-Gel.
De två övre LEDarna kan monteras spegelvänt
mot varandra så att dess ANODer kan lödas
samman. Se rekommenderade LEDar i
handbokens slut för LEDarnas polaritet. LEDarna
ska kopplas in med gemensam anod.
Övrig målning och dekaler kan ordnas före eller
efter montering på signalkortet.

Sid 37 av 181

Signalstolpen löds på signalkortet som har hål för stolpen
och signalens anslutningstrådar kopplas in på signalkortet.

Spara lite extra av den emaljerade koppartråden.
Det underättar senare vid eventuellt service.
Skydda tråden där den kommer ur stolpen med en krympslang

Signalkortet kan antingen vara förberedda och ha monterade motstånd eller kan byggas från ett
omonterat mönsterkort. I det senare fallet behöver kortet få kontakter och motstånd.
Innan motstånden löds på kortet ska
kopparfolier kapas.
Enklast är att använda en skalpell.

Motståndens värde kan varieras om ljusstyrkan
känns för svag eller stark. Som standard
rekommenderas 270 ohm.
Resistanser mindre än 47 ohm är inte att
rekommendera. Byt då till LEDar med högre
ljusutbyte.
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Bygga andra signaler
Många andra signaler kan byggas på liknade sätt som beskrivits tidigare. Inkopplingen av LEDar sker
på flera olika sätt beroende på signaltyp.

Bygga Brosignal
Brosignaler kan vara med en eller två
ljusöppningar och visar rött eller vitt sken.
För Bsi med en ljusöppning kan LEDar med
röd/vit användas eller så kan två LEDar limmas
på en ljusledare liknade som beskrivits för Vsi

Brosignaler försignaleras inte och dekodern kan därför driva fyra stycket Brosignaler på en och
samma signalplats. En av brosignalernas signalkort ska ha två stiftkontakter för flatkabelanslutning
och de andra tre brosignalernas signalkort har endast en stiftkontakt. Det spelar ingen roll på vilket
av korten man sätter två kontakter men det ska bara vara på ett av korten.
På signalkorten ska en diod monteras på olika ställen. Först måste folien kapas, se röd markering
Bsi (nr1)

Bsi (nr2)

Bsi (nr3)

Bsi (nr4)

Folien är redan kapad

Kapa folien

Kapa folien

Kapa folien

Löd i SMD diod

Löd i SMD diod

Löd i SMD diod

Löd i SMD diod

Dioden har ett streck = katod och ska vändas som bilden visar, se gul linje
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Varje signal löds in på olika ställen på signalkortet
beroende på dess nummer.
Spara lite extra av den emaljerade koppartråden.
Det underättar senare vid eventuellt service.
Bsi (nr1)

LEDarna kopplas in till D1 och D2.

Skydda tråden där den kommer ur stolpen med
en krympslang
Signalstolpen kan lödas in på Signalkortet eller
limmas med smältlim som på bilden nedan.

Bsi (nr2)

LEDarna kopplas in till D3 och D4.

Bsi (nr3)

LEDarna kopplas in till D5 och D6.
Bilden visar en Bsi (nr1) och en Bsi (nr2)

Bsi (nr4)

LEDarna kopplas in till D7 och D8.
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Bygga Skredvarningsstopplykta och Skredvarningsförsignal
Skredvarningssignaler har en ljusöppning där
stopplyktan ger rött fast sken och försignalen ger gult
blinkande sken.
När ingen skredvarning föreligger är alla signalerna
släckta.
Dekodern kan på en signalplats driva fyra stycken
Skredvaringsstopplyktor och fyra stycken
Skredvarningsförsignaler. De olika signalerna kopplas
in på olika ställen på respektive signalkort.

Skredvarningsstopplykta

Skredvarningsförsignal

En av Skredvarningsignalernas Signalkort ska ha två stiftkontakter för flatkabelanslutning och de
andra sju skredvarningssignalerna har endast en stiftkontakt. Det spelar ingen roll på vilket av korten
man sätter två kontakter men det ska bara vara på ett av signalkorten.
På signalkorten till Stopplyktorna, dom med röd LED, ska en diod monteras på olika ställen.
Först måste folien kapas, se röd markering
Svsl (nr1)

Svsl (nr2)

Svsl (nr3)

Svsl (nr4)

Folien är redan kapad

Kapa folien

Kapa folien

Kapa folien

Löd i SMD diod

Löd i SMD diod

Löd i SMD diod

Löd i SMD diod

Dioden har ett streck = katod och ska vändas som bilden visar, se gul linje
Det är bara Skredvarningsstopplyktornas Signalkort som behöver diod. Försignalerna klarar sig utan.
Varje signal löds in på olika ställen på signalkortet beroende på dess nummer.
Spara lite extra av den emaljerade koppartråden.
Det underättar senare vid eventuellt service.
Skydda tråden där den kommer ur stolpen med en krympslang
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Svsl
(nr1)

Svfsi
(nr1)

LEDen kopplas in till D2.

Svsl
(nr2)

LEDen kopplas in till D1

Svfsi
(nr2)

LEDen kopplas in till D3

LEDen kopplas in till D4

Svsl
(nr3)

Svfsi
(nr3)

LEDen kopplas in till D6

Svsl
(nr4)

LEDen kopplas in till D5

Svfsi
(nr4)

LEDen kopplas in till D8

LEDen kopplas in till D7
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Signalstolpen kan lödas in på Signalkortet eller limmas med smältlim som på bilden nedan.

Bilden visar en Svfsi (nr1) och en Svsl (nr1)
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Bygga Portkontrollsignal och Portkontrollförsignal
Portkontrollsignaler har två ljusöppningar med vitt
respektive rött sken. Portkontrollförsignaler har en
ljusöppningen och ger gult blinkande sken.
När Portkontrollsignalen visar vitt (passera) är
Portkontrollförsignalen släckt.
Dekodern kan på en signalplats driva två stycken
Portkontrollsignaler och två stycken
Portkontrollförsignaler. De olika signalerna kopplas in
på olika ställen på respektive signalkort.
Portkontrollsignal

Portkontrollförsignal

En av Portkontrollsignalernas Signalkort ska ha två stiftkontakter för flatkabelanslutning och de
andra tre Portkontrollsignalerna har endast en stiftkontakt. Det spelar ingen roll på vilket av korten
man sätter två kontakter men det ska bara vara på ett av signalkorten.
På signalkorten till Portkontrollsignalerna ska en
diod monteras på olika ställen.
Först måste folien kapas, se röd markering

Pksi (nr1)

Pksi (nr2)

Folien är redan kapad

Kapa folien

Löd i SMD diod

Löd i SMD diod

Dioden har ett streck = katod och ska vändas
som bilden visar, se gul linje
Det är bara Portkontrollsignalernas Signalkort
som behöver diod. Försignalerna klarar sig utan.

Varje signal löds in på olika ställen på signalkortet beroende på dess nummer.
Spara lite extra av den emaljerade koppartråden.
Det underättar senare vid eventuellt service.
Skydda tråden där den kommer ur stolpen med en krympslang
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Pkfsi
(nr1)

Pksi
(nr1)

LEDarna kopplas in till D1 och D2.

Pksi
(nr2)

LEDen kopplas in till D3

Pkfsi
(nr2)

LEDarna kopplas in till D5 och D6

LEDen kopplas in till D7
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Bygga Repetersignal
Repetersignaler har en ljusöppning med grön sken. Reptersignalen lyser
grönt när dess närliggande Huvudsignal signalerar KÖR 80 eller KÖR 40. I
övriga fall är Repetersignalen släckt.
Dekodern kan på samma signalplats för en Huvudsignal även driva en
Repetersignal istället för att driva en fristående försignal.
En Repetersignal har endast en stiftkontakt för flatkabelanslutning.
Spara lite extra av den emaljerade
koppartråden. Det underättar senare
vid eventuellt service.
Skydda tråden där den kommer ur
stolpen med en krympslang

Repetersignal
(Dock saknas grön
inramning på bilden)

Repeter

LEDen kopplas in till D8

Signalstolpen kan lödas in på Signalkortet
eller limmas med smältlim som på bilden
intill.

Bilden visar en Repeter tillsammans med sin Huvudsignal
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Bygga Slutpunktsstopplykta
Slutpunktsstoppyktor har en ljusöppning med rött
sken. En Slutpunktstopplykta lyser rött när den utgör
slutpunkt för tågväg, i annat fall är den släckt.
Slutpunktstopplyktor kan även ha Medgivandedvärg.
Dvärgen monteras på samma sätt som för
Huvudsignaler med Medgivandedvärg eller som
bilden visar, på signalstolpen.
En Slutpunktsstopplyckta har två stiftkontakter för
flatkabelanslutning och upptar en signalplats. På
samma signalplats kan även Medgivandedvärgen
styras.
Slutpunktsstopplykta

På signalkortet ska en diod monteras. Dioden har ett streck = katod och
ska vändas som bilden visar, se gul linje.

Slutpunktsstopplykta och
Medgivandedvärg

Spsl

För Medgivandedvärg med ljusfiberanslutning görs på samma sätt som
för Huvudsignaler med Medgivandedvärg, 3mm LEDar löds på
Signalkortet och krympslang används för att åstakomma
anslutningspunkter för ljusfibern, se Bygge av Dvärgsignal.
Folien är redan kapad

Den röda LEDen ansluts med emaljerad koppartråd
Spara lite extra av den emaljerade
koppartråden. Det underättar senare
vid eventuellt service.
Skydda tråden där den kommer ur
stolpen med en krympslang

Löd i SMD diod

Spsl
+
mDvsi

Spsl

LEDen kopplas in till D2.

LEDen kopplas in till D2
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Signalstolpen ska limmas , tex med med smältlim som på bilden nedan.
Ljusfibern är känsliga för värme och tål INTE LÖDNING
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Montering och Installation
Montera signal med signalstolpe
Signaler på signalstolpe där stolpen sitter på signalkortet kan monteras under anläggningen eller
infällt. Infällt montage ger minsta byggdjup och kan användas där spår korsar varandra i olika plan.

Montera signal på stolpe under anläggningen.
Montering underifrån kräver endast ett hål stort nog att rymma signalskärmen.

Figuren visar hur signaler med stople kan monteras med hjälp av Signalkort 3750 utefter linjen

På bangårdar monteras signalen mellan spåren.

Figuren visar hur signaler med stople kan monteras med hjälp av Signalkort 3750 på bangårdar

Vägskyddsignaler monteras på liknade sätt men ansluts till Vägskyddkortet 3755.

Figuren visar hur Vsi/Vfsi signaler med stople kan monteras med hjälp av Signalkort 3750 utefter linjen
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Montera signal på stolpe infälld i anläggningen med minsta bygghöjd.
Montering infällt för minsta bygghöjd betyder att signalkortet monteras uppifrån. Signalstolpen
måste ska då vara kortare. Infällt montage kräver ett hål stort nog att rymma signalkortets kontakter
och elektronik. Infälld montering fungerar för skala H0 där avstånd mellan signal och räls är stort nog
och bäst när signalerna står vid spår på anläggningar som har spår i tunnel under sig.

Figuren visar hur signaler på stople monteras infällt

Montera signal på stolpe infälld i anläggningen för enklare service.
Om bygghöjden tillåter monteras signalkortet underifrån men infälld i rälsbäraren. Detta byggsätt
ger något större inbyggnadsdjup än då signalkortet monteras uppifrån men då signalkortet skruvas
underifrån förenklas framtida service. På moduler rekommenderas detta byggsätt särskilt eftersom
service vid transportskador är vanligt.

Figuren visar hur signaler på stople monteras infällt där signalkortet skruvas underifrån

Signalkortet kan monteras på två sätt båda, horisontelt som bilden ovan eller vertikalt.

Sid 50 av 181

Båda inbyggnadsätten ger en bygghöjd under korknivån på 18-19mm.

Figuren visar hur signaler på stople monteras infällt där signalkortet monteras vertikalt och skruvas underifrån

Dessa båda inbyggnadsätt lämpar sig bra vid modulbygge när man vill ha signalerna placerade nära
modulkanten. Vertikal montering gör att dvärgsignalers ljusfiber rymms.

Bilden visar ett vertialt monterat signalkort med Huvudsignal och Medgivagdedvärjsignal
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Vid dubbelspår där signaler behöver stå ”rygg-mot-rygg” kan signalkorten med fördel sammanbindas
till en enhet. Det underlättar montering och kabeldragning.

Bilderna visar Huvudsignaler utmed en dubbelspårslinje monterade infällt
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Vid infällt montage får man stora hål. Hålen täcks bäst över med tunn plywood

Bilden visar hur 0,4mm plywood används som lock över signalkorten

Undvik att limma grus direkt på signalkorten och undvik även att lim rinner ner på Signalkorten.

Bilden visar hur trapphalktejp används för tätning mellan lock och signalstolpe
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Måla och grusa

Bilden visar signaler ballasterade

Signaler på anläggningen eller modulerna gör sig riktigt fint.

Bilden visar infartsignaler på MMM dubbelspårsmodul

Sid 54 av 181

Montera signal utan signalstolpe
På vissa ställen passar det inte att montera signalen på en stolpe. Tex om signalerna ska sitta på en
kontaktledningstolpe eller då signalerna monteras på en kontaktledningsbrygga.
Signalen behöver dock sitt signalkort för att anslutas till signaldekodern. Då får signalkortet istället
monteras intill signalen under anläggningen.

Montera signal som sitter på kontaktledningsbrygga.
Eftersom signalens anslutningledningar
behöver lödas in på signalkortet och det är
svårt att löda under anläggningen upp och
ner så får man ta upp ett hål i anläggningen
som är stort nog så att signalkortet kan lödas
uppe på anläggningen och sedan firas ned i
hålet.
Signalkorten monteras sedan intill bryggans
stolpe.

Montera signal som sitter på kontaktledningsstolpe.
Använd samma teknik som vid montering på kontaktledningsbrygga och montera signalkortet under
intill kontaktledningsstolpen.

Förankring av signalkablage på Signalkortet.
Signalkortet är försett med några extra hål så en bygel av
blanktråd kan lödas fast på kortet. Den bygeln används som
förankring av kablaget som först får en krympslang runt
signalkablage och sedan görs förankringen med ett
buntband som bilden visar.
Med denna förankring kan signalkortet lätt firas ned genom
hålet i anläggningen.
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Montera och installera elektronik.
Allmänna tips – Montera elektroniken så den enkelt kan tas loss
SigStyr elektronik bör monteras så att den är enkel att ta loss och sätta dit. Det gäller i huvudsak
dekodrar och andra kretskort som har MPU (mikrokontroller) då du kan behöva byta mjukvara i
dessa. Ett sätt att montera dekodrar och annan elektronik under anläggningen eller som bilden visar,
på moduler, är att göra en elektronikenhet som kan lossas från anläggningen men fortfarande vara
ansluten.

Allmänna tips – Montera elektroniken så den får kylning
Tänk på att elektronik utvecklar värme. Särskilt dekoderar mm som har en spänningsregulator som
blir varm. Montera därför elektroniken så att den kan kylas av omgivande luft. Ett bra sätt är att
montera dekodrar vertikalt. Det möjligör för luften som värms upp av dekodern att flöda över korten
och kylningen blir mer effektiv än vid horisontell montering.

Allmänna tips – Installera ny mjukvara genom att byta MPU
Vid byte av MPU ska du skruva loss och ta bort elektronikkortet från anläggningen. Försök inte byta
MPU-kretsen när kretskortet sitter skruvat i anläggningen. Varför?, jo det är oftast inte svårt att
plocka ur den gamla kretsen men det är väldigt lätt hänt att man misslyckas stoppa i den nya. Ben
kan bli böjda och förstörda. Dessutom är all elektronik känslig för statist elektricitet.
Byte av MPU-kretsen ska därför bara göras med
bra så kallat ESD skydd. Om du inte har någon
ESD matta och handledsband kan du genomföra
bytet tex på diskbänken.
Kretsen lossas med en skruvmejsel som bilden
visar. Sen är det bara att sticka i den nya kretsen.
Se till så att inte något av MPU-kretsens ben böjs
eller skadas när nu trycker i den. Alla kretsens
ben ska gå ned i hållaren.
OBS!! Se till att sätt i MPU-kretsen åt rätt håll.
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Allmänna tips – Klämma flatkabel
Flatkabeln har en markerad ledare. Den ska alltid sitta på den sida av
kontakten som har en markering. Markeringen på kontakten är oftast en
liten pil präglad i plasten. Bilden visar var pilen brukar vara placerad.

På elektronikkort utan nycklade kontaktdon kan kontakten vändas. Se
till att alltid vända kontakten så att flatkabelns markerade ledare är på
samma sida som markeringen på kortet.

Flatkabelkontakter klämns med så kallad IDC tång. Om du inte har en IDC tång går det ofta bra att
klämma kontakterna på flatkabeln med en skruvstycket.

Flatkabel kan klippas med vanlig sax.
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Montera vägskyddkort
Vägskyddkorten är tänkta att monteras på högkant med sina flatkabelkontakter uppåt. Detta för att
man efter monteringen ska kunna komma åt trimpotentiometrarna underifrån för att justera in
bomlägena.

Flera vägskyddkort kan stackas på varandra.
De kan skruva samman med så kallade
distansbultar. Minsta rekommenderade
avstånd mellan vägskyddkorten är 22mm.
För att enkelt kunna skruva fast elektroniken i
anläggningen kan man använda perforerat
upphängningsband som kan formas till en
hållare för korten och hållaren kan sedan
skruvas fast.
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När flera vägskyddkort stackas och ska samverka om ett och samma vägskyddsansnitt delar
vägskyddkorten samma anslutningskablage.
Det utförs enklast genom att klämma fler
kontakter på samma flatkabel.

Två vägskyddkort stackade med gemensamt anslutningskablage kan se ut som bilden visar. Här syns
också hur hållaren av perforerat upphängningsband är utförd.
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Tillverka anslutningskablage
Elektronikkort som Dekodern och Vägskyddkortet ansluts via en flerpolig flatkabel. Ett sätt att
tillverka ett sådant kablage är att klämma en flatkabelkontakt i ena änden och ha en skruvlist i andra
änden.

Tillverka kablage till Signaldekoder 3709 och Vägskyddkort 3755
Det man ska tänka på är att alla ledningarna från elektronikkorten används inte. Flatkabeln skall
därför repas upp och klippas av intill flatkabelkontakten vid den röda ringen i bilden.

Dekoderkablaget som visas på bilden klipps av nära kontakten. Vägskyddkablaget däremot kan göras
lite längre om man tänkt klämma flera kontakter för flera samverkande vägskyddkort som bilden
ovan visar.
Klipps kablaget i 45graders vinkel som bilden visar finns mycket lite risk att ledare som friläggs i
klippsnittet kommer i kontakt med varandra.
Att kablaget ska klippas på detta sätt intill flatkabelkontakten beror på att det sitter elektronik på
kretskorten som kan störas om dessa ledare dras ut för långt.

Tillverka kablage till Signaldekoder 3719
Kablaget till Signaldekoder 3719 kan med fördel göras utifrån två 10poliga flatkablar varav på den
ena av dessa två repar du bort 4st ledare så att du får en 6polig flatkabel och en 10polig flatkabel.

Dessa kläms sedan i kontakten.
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Till signaldekoder 3719 repas 2st ledare bort från den 10poliga flatkabeln och klipps i 45graders
vinkel intill kontakten som bilden visar.

Dessa kläms sedan i kontakten och de båda kablarna dras fram till var sin skruvlist.

Den 6poliga kabeln ger anslutning till matningsspänning och digitalsignal.
Den 8poliga kabeln ger anslutning till signaldekoderns 7st ingångar.

Sid 61 av 181

Användning och Styrning
Signaldekoder SigStyr 3709 och SigStyr 3719 är DCC kompatibla. Du kan styra dekodern via din
körkontroll så länge din körkontroll stödjer DCC. Om din körkontroll kan programmera CV i lok kan
du också programmera CV i SigStyrdekodrarna.
För att styra signaldekodern måste din körkontroll vara inställd så att styrning av tillbehör sker med
DCC.
Signaldekoder SigStyr 3719 är även LocoNet kompatibel. Signalbesked kan skickas antingen via DCC
eller LocoNet.

Välja signalbesked via DCC (SigStyr 3709 och 3719)
Du väljer signalbesked genom att använda tillbehörskommandon på din kontrollenhet. Det är
samma typ av styrning som används för att styra växlar och andra tillbehör.
Via DCC skickar då din körkontroll så kallade Basic Accessory Decoder Packets.
Varje signal har sin adress. Flera av signalerna har flera adresser i direkt följd efter sin adress.
Tillbehör styrs i par. Med körkontrollens knappar (RÖD/GRÖN) väljs signalbesked.
Undersök manualen till din körkontroll för att se hur just din körkontroll fungerar i detta avseende.
Hur man ställer in och väljer adress för signalerna framgår under Programmeringsavsnittet.

Välja signalbesked via LocoNet (SigStyr 3719 endast)
Du väljer signalbesked genom att använda tillbehörskommandon på din kontrollenhet. Det är
samma typ av styrning som används för att styra växlar och andra tillbehör.
Via LocoNet skickar då din körkontroll så kallade OPC_SW_REQ (0xB0). Varje signal har sin adress.
Flera av signalerna har flera adresser i direkt följd efter sin adress. Tillbehör styrs i par. Med
körkontrollens knappar (RÖD/GRÖN) väljs signalbesked.
Undersök manualen till din körkontroll för att se hur just din körkontroll fungerar i detta avseende.
Hur man ställer in och väljer adress för signalerna framgår i Programmeringsavsnittet.
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Huvudsignal med 2 ljusöppningar (hsi2)
Den fristående Försignalen följer Huvudsignalens signalbeskedet och kan inte ställas in separat. Det
gäller även Repeter signalen.
För att få en hsi2 att styra en Medgivandedvärg behöver man göra en särskild inställning.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Fsi2 – Hsi2

Repeter – Hsi2

Val

Hsi2
mDvsi

Hsi2
mDvsi
mDvsi släckt

släckt

STOPP

en
grön blink

rött

rött

rött

rött

vågrätt

släckt

en grön

en grön

lodrätt

släckt

Adress
grön

KÖR 80

vit blink

en grön

en grön
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För att styra växlingsbesked i medgivandedvärgen används de direkt följande DCC adresserna.
DCC / LocoNet
Adress
Adress
+1

Val

Signalbesked
växling

Fsi2 – Hsi2

Repeter – Hsi2

Hsi2
mDvsi
mDvsi släckt

Signalbesked
opåverkat

-

-

-

-

-

-

-

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
FRI VÄG

Adress
+2

Hsi2
mDvsi

RÖRELSE
TILLÅTEN,
KONTROLLERA
VÄXLAR OCH
HINDERSFRIHET

-

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
HINDER FINNS

-

-

-

-

-

-

rött

rött

lodrätt

lodrätt

rött

rött

snett höger

snett höger

rött

rött

snett vänster

snett vänster

-

-
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Huvudsignal med 2 ljusöppningar (hsi2) och 2-skenssignalering
För att få en hsi2 att använda 2-skenssignalering behöver man göra en särskild inställning. Se 2skenssignalering i Programmeringsavsnittet.
Den fristående Försignalen följer Huvudsignalens signalbeskedet och kan inte ställas in separat. Det
gäller även Repeter signalen.
För att få en hsi2 att styra en Medgivandedvärg behöver man göra en särskild inställning.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Fsi3 - Hsi2

Repeter - Hsi2

Hsi2

Hsi2

2-skenssignalering

2-skenssignalering

2-skens
signalering

2-skens
signalering

Val

mDvsi

mDvsi
mDvsi släckt

släckt

STOPP

en
grön blink

rött

rött

rött

rött

vågrätt

släckt

en grön

en grön

lodrätt

släckt

röd blink

röd blink

lodrätt

släckt

en grön
blink

en grön
blink

lodrätt

släckt

Adress
grön
en grön

KÖR 40

en grön

två grön
blink

släckt

KÖR PÅ SIKT

en
grön blink

röd
blink

röd
blink

Adress
+1
grön

KÖR 40,
VARSAMHET

två grön
blink

en grön
blink

en grön
blink
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För att styra växlingsbesked i medgivandedvärgen används de direkt följande DCC adresserna.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked
växling

Fsi3 - Hsi2

Repeter - Hsi2

Hsi2

Hsi2

2-skenssignalering

2-skenssignalering

2-skens
signalering

2-skens
signalering

Val

mDvsi

mDvsi
mDvsi släckt

Adress
+2

Signalbesked
opåverkat

-

-

-

-

-

-

-

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
FRI VÄG

Adress
+3

RÖRELSE
TILLÅTEN,
KONTROLLERA
VÄXLAR OCH
HINDERSFRIHET

-

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
HINDER FINNS

-

-

-

-

-

-

rött

rött

lodrätt

lodrätt

rött

rött

snett höger

snett höger

rött

rött

snett vänster

snett vänster

-

-
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Huvudsignal med 3 ljusöppningar (hsi3)
Den fristående Försignalen följer Huvudsignalens signalbeskedet och kan inte ställas in separat. Det
gäller även Repeter signalen.
För att få en hsi3 att styra en Medgivandedvärg behöver man göra en särskild inställning.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Fsi3 - Hsi3

Repeter – Hsi3

Val

Hsi3
mDvsi

Hsi3
mDvsi
mDvsi släckt

släckt

STOPP

en
grön blink

rött

rött

rött

rött

vågrätt

släckt

en grön

en grön

lodrätt

släckt

-

-

-

två
gröna

två gröna

två gröna

lodrätt

släckt

Adress
grön

KÖR 80

Adress
+1

Signalbesked
opåverkat

vit blink

-

en grön

-

en grön

-

grön

KÖR 40,
VARSAMHET

två grön
blink

två
gröna
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För att styra växlingsbesked i medgivandedvärgen används de direkt följande DCC adresserna.
DCC / LocoNet
Adress
Adress
+2

Val

Signalbesked
växling

Fsi3 - Hsi3

Repeter – Hsi3

Hsi3
mDvsi
mDvsi släckt

Signalbesked
opåverkat

-

-

-

-

-

-

-

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
FRI VÄG

Adress
+3

Hsi3
mDvsi

RÖRELSE
TILLÅTEN,
KONTROLLERA
VÄXLAR OCH
HINDERSFRIHET

-

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
HINDER FINNS

-

-

-

-

-

-

rött

rött

lodrätt

lodrätt

rött

rött

snett höger

snett höger

rött

rött

snett vänster

snett vänster

-

-
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Huvudsignal med 4 ljusöppningar (hsi4)
Den fristående Försignalen följer Huvudsignalens signalbeskedet och kan inte ställas in separat. Det
gäller även Repeter signalen.
För att få en hsi4 att styra en Medgivandedvärg behöver man göra en särskild inställning.
För att visa KÖR 80 utan försignalering så som bilderna nedan visar behövs en CV inställning göras.
Som standar visas alltid försignalbesked när signalen ställs i KÖR 80.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Fsi3 - Hsi4

Repeter – Hsi4

Val

Hsi4
mDvsi

Hsi4
mDvsi
mDvsi släckt

släckt

STOPP

en
grön blink

rött

rött

rött

rött

vågrätt

släckt

en grön

en grön

lodrätt

släckt

-

-

-

två
gröna

två gröna

två gröna

lodrätt

släckt

Adress

grön

KÖR 80

Adress
+1

Signalbesked
opåverkat

vit blink
en grön

-

-

en grön

-

grön

KÖR 40,
VARSAMHET

två grön
blink

två
gröna
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I version 2.0 och högre av mjukvaran kommer som standard försignalbeskeden visas så snart
signalen ställs i KÖR 80. Det går alltså att först skicka följnade försignalbesked och sedan skicka
KÖR80 och signalen slår om till KÖR 80 med önskat försignalbesked.
Om inget försignalbesked har givits tidigare ges VÄNTA STOPP.
DCC / LocoNet
Adress

Val

Signalbesked
försignalering

Hsi4

Hsi4
mDvsi

Hsi4
mDvsi
mDvsi släckt

Vänta
STOPP
Signalbesked i nästa huvudsignal
STOPP

en grön och en
grön blink

Adress
+2

Vänta
KÖR 80
Signalbesked i nästa huvudsignal
KÖR 80

en grön och
vit blink

en grön och en
grön blink

en grön och en
grön blink

lodrät

släckt

en grön och
vit blink

en grön och
vit blink

lodrätt

släckt
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För att styra växlingsbesked i medgivandedvärgen används de direkt följande DCC adresserna.
DCC / LocoNet
Adress
Adress
+3

Val

Signalbesked
växling

Fsi3 - Hsi4

Repeter – Hsi4

Hsi4
mDvsi

Hsi4
mDvsi
mDvsi släckt

Signalbesked
opåverkat

-

-

-

-

-

-

-

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
FRI VÄG

-

-

-

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
HINDER FINNS

-

-

-

rött

rött

lodrätt

lodrätt

rött

rött

snett höger

snett höger

rött

rött

snett vänster

snett vänster

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
KONTROLLERA
VÄXLAR OCH
HINDERSFRIHET
Adress
+4

-

-
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Huvudsignal med 5 ljusöppningar (hsi5)
Den fristående Försignalen följer Huvudsignalens signalbeskedet och kan inte ställas in separat. Det
gäller även Repeter signalen.
För att få en hsi5 att styra en Medgivandedvärg behöver man göra en särskild inställning.
För att visa KÖR 80 utan försignalering så som bilderna nedan visar behövs en CV inställning göras.
Som standar visas alltid försignalbesked när signalen ställs i KÖR 80.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Fsi3 - Hsi5

Repeter – Hsi5

Val

Hsi5
mDvsi

Hsi5
mDvsi
mDvsi släckt

släckt

STOPP

en
grön blink
rött

rött

rött

rött

vågrätt

släckt

en grön

en grön

lodrätt

släckt

tre gröna

tre gröna

lodrätt

släckt

två gröna

två gröna

lodrätt

släckt

Adress
grön
vit blink

KÖR 80
en grön

en grön

grön

KÖR 40,
KORT VÄG

två grön
blink
tre
gröna

tre
gröna

Adress
+1
grön

KÖR 40,
VARSAMHET

två grön
blink
två
gröna

två
gröna
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I version 2.0 och högre av mjukvaran kommer som standard försignalbeskeden visas så snart
signalen ställs i KÖR 80. Det går alltså att först skicka följnade försignalbesked och sedan skicka
KÖR80 och signalen slår om till KÖR 80 med önskat försignalbesked.
Om inget försignalbesked har givits tidigare ges VÄNTA STOPP.
DCC / LocoNet
Adress

Val

Signalbesked
försignalering

Hsi5

Hsi5
mDvsi

Hsi5
mDvsi
mDvsi släckt

Vänta
STOPP
Signalbesked i nästa huvudsignal
STOPP

en grön och en
grön blink

Adress
+2

en grön och en
grön blink

en grön och en
grön blink

lodrät

släckt

en grön och
vit blink

en grön och
vit blink

lodrätt

släckt

en grön och två
grön blink

en grön och två
grön blink

lodrätt

släckt

en grön och två
grön blink

en grön och två
grön blink

lodrätt

släckt

Vänta
KÖR 80
Signalbesked i nästa huvudsignal
KÖR 80

en grön och
vit blink

Vänta
KÖR 40, VARSAMHET

Adress
+3

Signalbesked i nästa huvudsignal
KÖR 40, VARSAMHET,
KÖR 40, KORT VÄG
eller
Om gräns till 2-skenssignaleringen
och huvudsignal ger signalbesked
KÖR 40

en grön och två
grön blink

Vänta
KÖR 40, VARSAMHET
Signalbesked i nästa huvudsignal
KÖR 40, VARSAMHET
KÖR 40, KORT VÄG
eller
Om gräns till 2-skenssignaleringen
och huvudsignal ger signalbesked
KÖR 40

en grön och två
grön blink
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För att styra växlingsbesked i medgivandedvärgen används de direkt följande DCC adresserna.
DCC / LocoNet
Adress
Adress
+4

Val

Signalbesked
växling

Fsi3 - Hsi5

Repeter – Hsi5

Hsi5
mDvsi

Hsi5
mDvsi
mDvsi släckt

Signalbesked
opåverkat

-

-

-

-

-

-

-

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
FRI VÄG

-

-

-

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
HINDER FINNS

-

-

-

rött

rött

lodrätt

lodrätt

rött

rött

snett höger

snett höger

rött

rött

snett vänster

snett vänster

-

RÖRELSE
TILLÅTEN,
KONTROLLERA
VÄXLAR OCH
HINDERSFRIHET
Adress
+5

-

-

När en hsi5 ska samverka med en Medgivandedvärgsignal krävs två (2st) signalplatser.
Medgivandedvärgsignalen förväntas vara inkopplad på den signalplatsen direkt före signalplatsen
hsi5 sitter på och måste därför tillhöra samma dekoder som hsi5.
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Huvuddvärgsignal (Hdvsi)

DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Hdvsi

Val

STOPP

rött
+
vågrätt

Adress

Adress
+1

KÖR 80

grön
till höger
+
lodrätt

Signalbesked opåverkat

-

KÖR 40,
VARSAMHET

KÖR 80,
VARSAMHET
Adress
+2
KÖR 40

grön blink
till vänster
+
lodrätt

grön blink
till höger
+
lodrätt

grön
till vänster
+
lodrätt
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För att styra växlingsbeskeden i Huvuddvärgsignalen används de direkt följande DCC adresserna.
DCC / LocoNet
Adress

Adress
+3

Val

Signalbesked
växling

Hdvsi

Signalbesked opåverkat

-

RÖRELSE TILLÅTEN,
FRI VÄG

Adress
+4

RÖRELSE TILLÅTEN,
KONTROLLERA VÄXLAR
OCH HINDERSFRIHET

RÖRELSE TILLÅTEN,
HINDER FINNS

rött
+
lodrätt

rött
+
snett höger

rött
+
snett vänster
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Huvuddvärgsignal (Hdvsi) med 2-skenssignalering
För att få en hdvsi att använda 2-skenssignalering behöver man göra en särskild inställning. Se 2skenssignalering i Programmeringsavsnittet.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Hdvsi
2-skens
signalering

Val

STOPP

rött
+
vågrätt

Adress

Adress
+1

Signalbesked opåverkat

-

Signalbesked opåverkat

-

KÖR 40,
VARSAMHET

KÖR PÅ SIKT
Adress
+2
KÖR 40

grön blink
till vänster
+
lodrätt

röd blink
+
lodrätt

grön
till vänster
+
lodrätt
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För att styra växlingsbeskeden i Huvuddvärgsignalen används de direkt följande DCC adresserna.
DCC / LocoNet
Adress

Val

Signalbesked
växling

Signalbesked opåverkat

Adress
+3

Adress
+4

RÖRELSE TILLÅTEN,
FRI VÄG

RÖRELSE TILLÅTEN,
KONTROLLERA VÄXLAR
OCH HINDERSFRIHET

RÖRELSE TILLÅTEN,
HINDER FINNS

Hdvsi
2-skens
signalering

-

rött
+
lodrätt

rött
+
snett höger

rött
+
snett vänster
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Växlingsdvärgsignal (vdvsi) med 4st signalbesked
Som standard är Signaldekodern inställd så att en dvsi visar 4st olika signalbesked. För att få en dvsi
att visa 6st olika signalbesked behöver man göra en särskild inställning. Se Inställningar för dvsi i
Programmeringsavsnittet.
DCC / LocoNet
Adress

Val

Signalbesked
växling

vdvsi

STOPP
vågrätt

Adress
RÖRELSE TILLÅTEN,
FRI VÄG

RÖRELSE TILLÅTEN,
KONTROLLERA VÄXLAR
OCH HINDERSFRIHET

lodrätt

snett höger

Adress
+1
RÖRELSE TILLÅTEN,
HINDER FINNS

snett vänster
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Växlingsdvärgsignal (vdvsi) med 6st signalbesked
För att få en dvsi att visa 6 signalbesked behöver man göra en särskild inställning. Se Inställningar för
dvsi i Programmeringsavsnittet.
DCC / LocoNet
Adress

Val

Signalbesked
växling

vdvsi

STOPP
vågrätt

Adress
RÖRELSE TILLÅTEN,
FRI VÄG

RÖRELSE TILLÅTEN,
KONTROLLERA VÄXLAR
OCH HINDERSFRIHET

lodrätt

snett höger

Adress
+1
RÖRELSE TILLÅTEN,
HINDER FINNS

snett vänster

Släckt medgivandedvärg
släckt

Adress
+2
VILLKORLIGT STOPP

snett höger
blink
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Slutpunktsstopplykta (spsl)
För att få en spsl att styra en Medgivandedvärg behöver man göra en särskild inställning.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Spsl

Val

Spsl
mDvsi

Spsl
mDvsi
mDvsi släckt

rött

rött

rött

vågrätt

släckt

släckt

släckt

vågrätt

vågrätt

STOPP
Adress

SLÄCKT

släckt

För att styra växlingsbesked i medgivandedvärgen används de direkt följande DCC adresserna.
DCC / LocoNet
Adress

Val

Signalbesked
försignalering

Spsl
mDvsi

Spsl
mDvsi
mDvsi släckt

Signalbesked opåverkat

Adress
+1

Spsl

-

-

-

släckt

släckt

lodrätt

lodrätt

släckt

släckt

snett höger

snett höger

släckt

släckt

snett vänster

snett vänster

-

RÖRELSE TILLÅTEN,
FRI VÄG

-

RÖRELSE TILLÅTEN,
KONTROLLERA VÄXLAR
OCH HINDERSFRIHET
Adress
+2

-

RÖRELSE TILLÅTEN,
HINDER FINNS
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Brosignal (bsi)
Brosignaler kan ha en eller två ljusöppningar. Brosignaler detekteras inte automatiskt av dekodern så
en inställning krävs för att aktivera en bsi.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Bsi

Bsi

[1ljus]

[2ljus]

rött

rött

vitt

vitt

Val

STOPP
Adress

PASSERA
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Skredvarningsstopplykta (svsl)
Skredvarningsstopplykta har en ljusöppning. Skredvarningsstopplyktor detekteras inte automatiskt
av dekodern så en inställning krävs för att aktivera en Svsl.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Svsl

Svfsi
(försignal)

Val

STOPP,
Skredvarning
Adress

rött

gul blink

släckt

släckt

SLÄCKT

Sid 83 av 181

Portkontrollsignal (pksi)
Portkontrollsignal har två ljusöppning. Portkontrollsignaler detekteras inte automatiskt av dekodern
så en inställning krävs för att aktivera en Pksi.
DCC / LocoNet
Adress

Signalbesked

Pksi

Pkfsi
(försignal)

Val

STOPP
Adress

rött

gul blink

en vit

släckt

PASSERA
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Vägskydd (vsi)
Vägskyddet kan styras från DCC men vägskyddkortet behandlar signalbeskeden med hjälp av en
tillståndsmaskin. Det betyder att när ett DCC kommando skickas slår inte V-signalen om med en gång
utan microkontrollern på Vägskyddkortet styr ljud, ljus och bommar i en sekvens och ser DCC
kommandona som aktivering eller avaktiverinag av vägskyddet istället för att direkt ge nytt
signalbesked.
DCC / LocoNet
Adress

Val

Vägskyddstyrning

vsi

(Signalbesked efter
sekvensen är klar)

Vfsi

Vtsi

(V-försignal)

(vägtrafiksignal)

tre gul blink

två röd blink

tre gula

en vit blink

AVAKTIVERA
(STOPP FÖRE
PLANKORSNING)
en röd

Adress

AKTIVERA
(Passera)
en vit

Vägtrafiksignalerna aktiveras först och därefter V-signalen. V-försignalen följer V-signalen.
Sekvensen för signalbilderna varierar beroende på anläggningstyp och förringningstid.
När vägskyddet aktiveras startar ljudsignalen omedelbart och vägtrafiksignalerna går till att varnar
för tåg.
Vid en bomfri anläggninging går Vsi till att visa ”Passera” när förringningstiden är slut.
Vid en halvbomsanläggning börjar bommarna fällas när förringningstiden är slut. Vsi går till att visa
”Passera” när bommarna nått en vinkel mindre än 75°
Vid en helbomsanläggning börjar bommarna fällas när förringningstiden är slut. Vsi går till att visa
”Passera” när bommarna är helt fälda och stannat i sitt nedre läge.
Om Tätort är vald kommer ljudsignalen nu att sluta.
Om Landsort är vald kommer ljudsignalen fortsätta klämta.
När vägskyddet avaktiveras slutar ljudsignalen, Vsi går till att visa ”Stopp före plankorsning” och
bommarna börjar lyftas. Vägtrafiksignalerna fortsätter varna för tåg. När bommarna nått sitt
uppfälda övre läge och stannat slutar vägtrafiksignalerna att varna för tåg
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Programmering
SigStyr signaldekoder 3709/3719 innehåller tio (10st) digitaldekodrar i en och samma enhet. Nio
(9st) av dessa digitaldekodrar är så kallade Tillbehörsdekodrar (Assessory decoders) och den tionde
är en lokdekoder som här även kallas systemdekodern. Nu är SigStyr inget lok i ordets rätta
betydelse men ur programmeringsynpunkt finns det en del av SigStyr 3709/3719 som pratar DCC på
samma sätt som ett lok gör.
De olika interna digitaldekodrarna kan programmeras och styras individuellt. Signalerna styrs i
huvudsak som vilket tillbehör som hellst med tillbehörsknapparna på körkontrollenheten. För att
programmera inställningar, olika värden i så kallade CV (Configuration Value), används den inbyggda
systemdekodern (lokdekodern).
Varje digitaldekoder har sin egen adress. Tillbehörsdekodrarna kan ha flera på varandra följande
adresser beroende av vilken signaltyp som du anslutit till dekodern men du programmerar bara en
adress. Kräver signalen flera adresser bokas dessa automatiskt av tillbehörsdekodern som på
varandra följande tillbehörsadresser.
SigStyr signaldekoder 3709/3719 programmerar du på så kallat programmeringsspår, alltså ett spår
fritt från andra dekodrar och lok. Vissa körkontroller har särskild utgång för detta, andra inte.
Med programmering menas här att olika CV i dekodern skrivs in och som påverkar egenskaper hos
de olika signalerna och rapportkorten i dekoder 3719.

Välja Tillbehörsadress för enskilda signaler
För att programmera signalernas tillbehörsadress används knappen på dekodern.
Håll knappen på dekodern nedtryckt i 3 sekunder. Dekodern går nu över i programmeringsläge och
alla signaler släcks utom signal nr 1 som börjar att blinka med alla ljusöppningarna.
Tryck nu på den tillbehörsknapp på din körkontroll som du vill signalen ska reagera på och signal nr 1
”äter i sig” adressen och sparar den som sin adress. Tryckte du på fel tillbehörsknapp är det bara att
trycka på en ny tillbehörsknapp. Så länge signalen står och blinkar med alla sina ljusöppningar tar
den emot adressen som kommer från din körkontroll.
För att programmera nästa signals adress, tryck ett kort tryck på knappen på dekodern och nästa
signal börja blinka redo för att programmera sin adress.
När alla signalerna gåtts igenom börjar alla signaler att blink. Då programmeras ”All-STOPP”
adressen, alltså den adress som sedan kommer att ställa alla signaler i STOPP på en gång.
För att gå ur programmeringläget håller du dekodernknappen nedtryck i 3 sekunder till signalerna
slutar blinka. Trycker man bara ett kort tryck börjar signal nr 1 blinka igen och kan på nytt ges en
adress.
Varje signal kan ges valfri adress i intervallet 1-2048.
Se även CV120 .. 139 om du hellre vill programmera in adresserna via CV
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Programmering av dekodern
Koppla in dekodern på ett så kallat programmeringsspår. På programmeringspåret kan du
programmera in CV på samma sätt som du programmerar CV i ett lok.
Vissa handkontroller kräver att du lägger upp ett lok i listan för att kunna programmera det. Lägg
isåfall upp ett nytt lok och kalla det SigStyr. Om din körkontroll kräver att du anger en lokadress ska
du ange 3. När du programmerat klart kan du ta bort SigStyr ”loket” ur loklistan.

Programmering av inställningar
Dekodern kommer med förinställda inställningar, så kallade ursprungsvärden eller
ursprungsinställningar för CV. Dessa kan behövas ändras för att kunna nyttja dekodern på det sätt du
önskar. Därför finns det ett flertal olika inställningar. Vissa av dessa inställningar gäller för hela
dekodern. Andra gäller för samtliga signaler och de finns inställningar som bara gäller enskilda
signaler och enskilda rapportkorts ingångar.
Här följer först en översikt av de olika CV som kan programmeras och efter den en mer detaljerad
beskrivning av varje CV.

Översikt – CV som påverkar hela dekodern.
CV som berör hela systemdekodern och bara kan läsas

3709

3719

Ursprungs
värde

Tillåtet
värde

Tillverkarens
Versionsnr
Tillverkarens ID
Service

Kort beskrivning

CV #

CV Namn

7

√

√

a.i

10..99

Värdet utrycks som Major.Minor Version

8
250
..
255

√
√

√
√

13
0

0..255
0

ID utdelas av NMRA

CV som berör hela systemdekodern och som båda kan läsas och skrivas
Ursprungs
värde

Tillåtet
värde

20
21
22
23
30
31
32
33
35
36
37
38
39

3719

Adress Rapportera
Adress Rapportera
Fördröj Rapport
LocoNet Prioritet
Error
Systeminställningar
Adress ALL-STOPP
Adress ALL-STOPP
SystemBias
MuxBias
Tröskel
Adress AD
Adress AD

Kort beskrivning

3709

CV #

CV Namn

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

0
110
0
6
0
0
0
100
18
18
158
0
120

0..127
0..255
0..255
0..12
0..255
0..255
0..63
0..255
0..31
0..31
0..255
0..63
0..255

Adress MSB och hindra styrning via LocoNet/DCC
Adress LSB
Antal sekunder innan Rapporteringen påbörjas
Se LocoNet specen för detaljerad beskrivning
Felkod. 0=Inget Fel. 11..99 läses Signalr.Felnr
Bitfält för olika funktioner, se beskrivning CV 31
Adress MSB och hindra styrning via LocoNet/DCC
Adress LSB
Internt värde, endast för service
Internt värde, endast för service
Internt värde, endast för service
Internt värde, endast för service
Internt värde, endast för service
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Översikt – CV för rapportering från dekoderns ingångar i kontakt P2.
CV som styr rapportering av dekoderns ingångar i kontakten P2.8..P2.14 som motsvarar ingång 1..7
Ingångar ges sina egenskaper parvis: 1+2 – 3+4 – 5+6 – 7.

Tillåtet
värde

11
12
13
14
15
16
17
18

Ursprungs
värde

Adress ingång 1+2
Adress ingång 1+2
Adress ingång 3+4
Adress ingång 3+4
Adress ingång 5+6
Adress ingång 5+6
Adress ingång 7
Adress ingång 7

Kort beskrivning

3719

CV #

3709

CV Namn

√
√
√
√
√
√
√
√

0
100
0
101
0
102
0
103

0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255

Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskrivn.
Adress LSB
Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskrivn.
Adress LSB
Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskrivn.
Adress LSB
Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskrivn.
Adress LSB

Översikt – CV för rapportering från ingångar på Rapportkort 3748
CV som styr rapportering från ingångar på Rapportkort SigStyr 3748. CV-numren är två eller tre
siffriga och uppdelade så att:
x.n => x =CVfunktion . n = Signalordningsnummer på signalbussen.
xx.n => xx =CVfunktion . n = Signalordningsnummer på signalbussen.
CV med signalordningsnummer = 0 gör att värdet skrivs till alla Rapportkort CV.
CV med signalordningsnummer 1..9 gör att värdet skrivs till Rapportkort med nummer 1..9.
Ingångar ges sina egenskaper parvis: 1+2 – 3+4 – 5+6 – 7+8.
Ursprungs
värde

Tillåtet
värde

40*
41..49
50*
51-59
60*
61..69
70*
71-79
80*
81..89
90*
91-99
100*
101..109
110*
111-119

Kort beskrivning

3719

Adress ingång 1+2
Adress ingång 1+2
Adress ingång 1+2
Adress ingång 1+2
Adress ingång 3+4
Adress ingång 3+4
Adress ingång 3+4
Adress ingång 3+4
Adress ingång 5+6
Adress ingång 5+6
Adress ingång 5+6
Adress ingång 5+6
Adress ingång 7+8
Adress ingång 7+8
Adress ingång 7+8
Adress ingång 7+8

3709

CV #

CV Namn

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

0
0
1
1,5,9..
0
0
2
2,6,10..
0
0
3
3,7,11..
0
0
4
4,8,12..

0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255

Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskr
Adress LSB
Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskr
Adress LSB
Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskr
Adress LSB
Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskr
Adress LSB
Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskr
Adress LSB
Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskr
Adress LSB
Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskr
Adress LSB
Adress MSB och val av LocoNet-rapporttyp, se beskr
Adress LSB

* Vid skrivning av CV x0 ges värdet till samtliga Rapportkorts aktuella ingångspar.
Vid läsning av CV x0 returneras värdet som sparats för Rapportkort nr1.
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Översikt – CV som kontrollerar Signaler
CV som kontrollerar hur signalens beteende är tresiffriga och uppdelade så att:
x.n => x =CVfunktion . n = Signalordningsnummer på signalbussen.
xx.n => xx =CVfunktion . n = Signalordningsnummer på signalbussen.
CV med signalordningsnummer = 0 gör att värdet skrivs till alla återrapportkort CV.
CV med signalordningsnummer 1..9 gör att värdet skrivs till Rapportkort med nummer 1..9.

3709

3719

Ursprungs
värde

Tillåtet
värde

Signaladress
Signaladress
Signaladress
Signaladress
Ljusstyrka
Ljusstyrka
Signaltyp
Signaltyp
Signalinställningar
Signalinställningar
Spårledning
Spårledning
Spårledning
Spårledning
Spårledning
Spårledning
Förringning
Förringning
Grupptillhörighet
Grupptillhörighet
Ingångsval
Ingångsval
AD
LEDsPresent

Kort beskrivning

CV #

CV Namn

120*
121..129
130*
131-139
140*
141..149
150*
151..159
160*
161..169
170*
171..179
180*
181..189
190*
191..199
200*
201..209
210*
211..219
220*
221..229
231..238
241..249

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

0
0
10
10,20..
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
z

0..63
0..255
0..255
0..255
1..3
1..3
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..255
0..7
0..7
0..9
0..9
0..255
0..255

Adress MSB och hindra styrning via LocoNet/DCC
Adress MSB och hindra styrning via LocoNet/DCC
Adress LSB
Adress LSB
3=Full effekt, 2= 2/3 Effekt, 1=1/3 Effekt
3=Full effekt, 2= 2/3 Effekt, 1=1/3 Effekt
0=Autodetektering, Se beskrivning CV 15n
0=Autodetektering, Se beskrivning CV 15n
Bitfält för signalbeteenden, se beskrivning CV 16n
Bitfält för signalbeteenden, se beskrivning CV 16n
Bitfält för vskS1 eller STOPP, se beskrivning CV 17n
Bitfält för vskS1 eller STOPP, se beskrivning CV 17n
Bitfält för vskSV eller KÖR40, se beskrivning CV 18n
Bitfält för vskSV eller KÖR40, se beskrivning CV 18n
Bitfält för vskS2, se beskrivning CV 19n
Bitfält för vskS2, se beskrivning CV 19n
Sekunder vägskyddbommar väntar före fällning
Sekunder vägskyddbommar väntar före fällning
Samverkande Vsk-kort ges samma gruppnummer
Samverkande Vsk-kort ges samma gruppnummer
Pekar ut Spårledningsing. 0=P2, 1=Rapportkort1, ..
Pekar ut Spårledningsing. 0=P2, 1=Rapportkort1, ..
Service
Bitfält som visar var autodetekteringen hittat LED

* Vid skrivning av CV x0 ges värdet till samtliga Signaler.
Vid läsning av CV x0 returneras värdet som sparats för Signal nr1.

Beskrivning - CVx
CV 1..6 Används ej

[Standardvärde = 0]

CV 7

Tillverkarens Versionsnummer
[Standardvärde = a.i]
Versionsnumret läses som 2 enskilda siffror med mellanliggande punkt (Major.Minor).
Första siffra (Major) indikerar dekoderns funktionalitet. Högre siffra => ändrad
funktionalitet. Den andra siffran (Minor) indikerar service-version. 0 = orginalutgåva, 1 =
första ”service pack” osv.
Detta CV kan bara läsas.

CV 8

Tillverkarens ID
[Standardvärde = 13]
NMRA delar ut tillverkarIDn. Nr 13 är ett standradvärde för dekodrar som ännu inte fått
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ett ID tilldelat.
Detta CV kan bara läsas.
CV 9..10 Används ej

[Standardvärde = 0]

CV 11

Rapport P2 Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
Ingångar på dekodern kan rapportera läge över LocoNet. Ingångar är grupperade i par
och detta CV styr Ingång 1+2 (P2.8 + P2.9).
Detta CV anger MSB delen av den rapporterande adressen och ett bitfält som styr vilken
typ av rapport som ska göras.
Bit 0..2 = MSB del av rapportadressen
Adressrymden programmeras som 1-2048. Det gör att Adress 2048 uteblir och den
högsta adressen som kan användas är 2047.
Tillåtet värde är 0..7 (Adress MSB x 256 + LSB => tillbehörsadressen)
Bit 3 = SR funktion
SR (Set/Reset) parar de båda ingångarna och när den ena aktiveras avaktiveras den
andra i en så kallad SR-Latch funktion likt hur magnetartiklar fungerar.
Bit 4..5 = Rapportfunktionsväljare
00 = <B2> Rapportering av spårledning. Ingångarna arbetar individuellt = ej i par.
Bit6=0 => 4k adressrymd.
Bit6=1 => 2k adressrymd
Bit3 har ingen inverkan
01 = <B1> Rapportering av Växelläge.
Bit6=0 => C/T växelrapport. Ingångarna arbetar i par
Bit6=1 => ON/OFF sensorrapport. Ingångarna arbetar individuellt
Bit3=1 => SR funktionen aktiverad. Tvingar ingångarna arbeta i SR och i par.
10 = <B0> Styrning av andra tillbehör. Ingångarna arbetar i par
Bit6 eller Bit3 har ingen inverkan
11 = Reserverad. Ingen rapportering sker
..Bit6 = Se ovan
Bit7 = Inverterar rapporterat resultat
Om både MSB och LSB adressen anges som 0 inaktiveras ingången och någon
rapportering sker inte.

CV 12

Rapport P2 Adress (LSB)
[Standardvärde = 100]
LSB (Least significant Byte) av den adress som beskrivs i CV 11
Tillåtet värde är 0..255

CV 13

Rapport P2 Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
Ingångar på dekodern kan rapportera läge över LocoNet. Ingångar är grupperade i par
och detta CV styr Ingång 3+4 (P2.10 + P2.11). Se CV 11 för beskrivningen.

CV 14

Rapport P2 Adress (LSB)
[Standardvärde = 101]
LSB (Least significant Byte) av den adress som beskrivs i CV 13
Tillåtet värde är 0..255

Sid 90 av 181

CV 15

Rapport P2 Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
Ingångar på dekodern kan rapportera läge över LocoNet. Ingångar är grupperade i par
och detta CV styr Ingång 5+6 (P2.12 + P2.13). Se CV 11 för beskrivningen.

CV 16

Rapport P2 Adress (LSB)
[Standardvärde = 102]
LSB (Least significant Byte) av den adress som beskrivs i CV 15
Tillåtet värde är 0..255

CV 17

Rapport P2 Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
Ingångar på dekodern kan rapportera läge över LocoNet. Ingångar är grupperade i par
och detta CV styr Ingång 7 (P2.14). Se CV 11 för beskrivningen.

CV 18

Rapport P2 Adress (LSB)
[Standardvärde = 102]
LSB (Least significant Byte) av den adress som beskrivs i CV 17
Tillåtet värde är 0..255

CV 19

Används ej

CV 20

Rapportera Alla Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
Anropa denna adress för att be dekodern skicka rapport på samtliga ingångar och
signalers aktuella läge. Detta CV anger MSB delen i adressen samt har ett bitfält.
Bit 0..2 = MSB del av rapportadressen
Adressrymden programmeras som 1-2048. Det gör att Adress 2048 uteblir och den
högsta adressen som kan användas är 2047.
Tillåtet värde är 0..7 (Adress MSB x 256 + LSB => rapportadressen)
Bit 3 reserverad och ska anges 0
Bit 4 = 1 hindrar DCC att starta rapportering
Bit 5 = 1 hindrar LocoNet att starta rapportering
Bit 6 = 1 Rapportering vid uppstart.
Bit 7 reserverad och ska anges 0

CV 21

Rapportera Alla Adress (LSB)
[Standardvärde = 110]
LSB (Least significant Byte) av den adress som beskrivs i CV 20
Tillåtet värde är 0..255

CV 22

Fördröj Rapportera Alla
[Standardvärde = 0]
Fördröjer start av Rapportera Alla som beskrivs i CV 20. Inställningen görs i sekunder.
Denna inställning fördröjer också rapporteringen vi uppstart med samma inställda tid.
Tillåtet värde är 0..255

CV 23

LocoNet Prioritet
[Standardvärde = 6]
Prioritet i LocoNet hjälper enhetr på LocoNetbussen att inte prata i munnen på
varandra. För att förså hur det fungerar hänvisas till LocoNet specen.
Tillåtet värde är 0..12 men LocoNet specen säger att värde mindre än 6 inte ska
användas för dekodrar av denna typ.

CV 24..29 Används ej

[Standardvärde = 0]

[Standardvärde = 0]
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CV 30

Felkod
[Standardvärde = 0]
Om dekodern upptäcker att något är fel skrivs en felkod in som kan läsas av och
nollställas via detta CV. Noll (0) = Inget Fel. Om ett värde redan finns när ett nytt fel
uppstår skrivs det gamla värdet över. Dekodern nollställer inte detta värde utan det som
utläses är det senast felet som uppstått. Följande Felkoder kan förekomma:
11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
Felkod = 1 för signalnr (första siffran 1..9) känner inte igen den signal som är inkopplad
Detta fel uppstår under den automatiska detekteringen av signaler när dekodern
startas då dekodern analyserar vilka LEDar som anslutits till/på respektive LEDkort.

CV 31

Systeminställning
[Standardvärde = 0]
Detta CV är ett bitfält och styr vissa generella egenskaper hos dekodern:
Bit 0 används ej och ska anges 0
Bit 1 = 0 => Medgivandedvärgar hålls tända oavsett signalbild hos sin Hsi.
Bit 1 = 1 => Medgivandedvärgar hålls släckta men tänds vid RÖRELSE TILLÅTEN och då
Hsi visar STOPP.
Bit 2 används ej och ska anges 0
Bit 3 = 1 => Serviceläge där värden sparas till EEPROM. Endast för service
Bit 4 = 0 => Dvsi har 4 aspekter
Bit 4 = 1 => Dvsi har 6 aspekter.
Bit 5..7 = Reserverade, skall anges som noll

CV 32

All STOPP Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
MSB (Most significant Byte) av den adress som om den påverkas ställer alla signaler i
STOPP eller SLÄCKT.
Normalt sett programmeras tillbehörsadresser på det sätt som beskrivs i
programeringsavsnittet med det går också att manuellt mata in adresser som denna till
Då adressen skickas via DCC eller LocoNet med ”röd knapp” ställs alla signaler i STOPP.
Då adressen skickas via DCC eller LocoNet med ”grön knapp” släcks alla signaler.
Bit 0..2 = MSB del av rapportadressen
Adressrymden programmeras som 1-2048. Det gör att Adress 2048 uteblir och den
högsta adressen som kan användas är 2047.
Tillåtet värde är 0..7 (Adress MSB x 256 + LSB => adressen)
Bit 3 reserverad och ska anges 0
Bit 4 = 1 hindrar DCC att starta rapportering
Bit 5 = 1 hindrar LocoNet att starta rapportering
Bit 6,7 reserverad och ska anges 0

CV 33

Adress LSB – All STOPP
[Standardvärde = 0]
LSB (Least significant Byte) av den adress som beskrivs i CV 32.
Tillåtet värde är 0..255

CV 34

Används ej

[Standardvärde = 0]

Sid 92 av 181

CV 35

SystemBias
[Standardvärde = 18]
Styr en intern spänning som påverkar Signalbussen.
Detta värde ska bara ändras på direkt uppmaning från tillverkaren.

CV 36

MuxBias
[Standardvärde = 18]
Styr en intern spänning som påverkar Signalbussen.
Detta värde ska bara ändras på direkt uppmaning från tillverkaren.

CV 37

Tröskel
[Standardvärde = 158]
Styr en intern tröskel som påverkar Signalbussen.
Detta värde ska bara ändras på direkt uppmaning från tillverkaren.

CV 38

AD Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
MSB (Most significant Byte). Styr en intern funktion som påverkar Signalbussen.
Detta värde ska bara ändras på direkt uppmaning från tillverkaren.

CV 39

AD Adress (MSB)
[Standardvärde = 120]
LSB (Least significant Byte) av adressen i CV 38.
Detta värde ska bara ändras på direkt uppmaning från tillverkaren.

Följande CV påverkar individuella Rapportkorts egenskaper och CV nummret ska läsas som:
xx.n, där xx = CVnummer och n = Rapportkortets nummer.
Ex: CV 45 betyder CVnr 4 för Rapportkort nr 5 där nummer 5 avser Rapportkortets
Signalplatsnummer, alltså den ordning som Rapportkortet kopplas in från dekodern räknat där
första kortet har plats nr 1 osv
En speciell funktion har CVxx0 (=som slutar på noll 0). Skriver man ett värde till dessa kommer
det programmeras in på alla Rapportkort. Det gör det enklare att programmera in CV som ofta
har samma värde i hos alla Rapportkort.
Ex: CV40 betyder CV41..CV49.
När man läser dessa CVxx0 så får man värdet från Rapportkort nr1
CV 4n

Rapportkort Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
Ingångar på Rapportkort kan rapportera läge över LocoNet. Ingångar är grupperade i par
och detta CV styr Ingång 1+2.
Detta CV anger MSB delen av den rapporterande adressen och ett bitfält som styr vilken
typ av rapport som ska göras.
Bit 0..2 = MSB del av rapportadressen
Adressrymden programmeras som 1-2048. Det gör att Adress 2048 uteblir och den
högsta adressen som kan användas är 2047.
Tillåtet värde är 0..7 (Adress MSB x 256 + LSB => tillbehörsadressen)
Bit 3 = SR funktion
SR (Set/Reset) parar de båda ingångarna och när den ena aktiveras avaktiveras den
andra i en så kallad SR-Latch funktion likt hur magnetartiklar fungerar.
Bit 4..5 = Rapportfunktionsväljare
00 = <B2> Rapportering av spårledning. Ingångarna arbetar individuellt = ej i par.
Bit6=0 => 4k adressrymd.
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Bit6=1 => 2k adressrymd
Bit3 har ingen inverkan
01 = <B1> Rapportering av Växelläge.
Bit6=0 => C/T växelrapport. Ingångarna arbetar i par
Bit6=1 => ON/OFF sensorrapport. Ingångarna arbetar individuellt
Bit3=1 => SR funktionen aktiverad. Tvingar ingångarna arbeta i SR och i par.
10 = <B0> Styrning av andra tillbehör. Ingångarna arbetar i par
Bit6 eller Bit3 har ingen inverkan
11 = Reserverad. Ingen rapportering sker
..Bit6 = Se ovan
Bit7 = Inverterar rapporterat resultat
Om både MSB och LSB adressen anges som 0 inaktiveras ingången och någon
rapportering sker inte.
CV 5n

Rapportkort Adress (LSB)
[Standardvärde = 1,5,9,13,17,21,25,29,33]
LSB (Least significant Byte) av den adress som beskrivs i CV 4n
Tillåtet värde är 0..255

CV 6n

Rapportkort Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
Ingångar på dekodern kan rapportera läge över LocoNet. Ingångar är grupperade i par
och detta CV styr Ingång 3+4. Se CV 4n för beskrivningen.

CV 7n

Rapportkort Adress (LSB)
[Standardvärde = 2,6,10,14,18,22,26,30,34]
LSB (Least significant Byte) av den adress som beskrivs i CV 6n
Tillåtet värde är 0..255

CV 8n

Rapportkort Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
Ingångar på dekodern kan rapportera läge över LocoNet. Ingångar är grupperade i par
och detta CV styr Ingång 5+6. Se CV 4n för beskrivningen.

CV 9n

Rapportkort Adress (LSB)
[Standardvärde = 3,7,11,15,19,23,27,31,35]
LSB (Least significant Byte) av den adress som beskrivs i CV 8n
Tillåtet värde är 0..255

CV 10n Rapportkort Adress (MSB)
[Standardvärde = 0]
Ingångar på dekodern kan rapportera läge över LocoNet. Ingångar är grupperade i par
och detta CV styr Ingång 7+8. Se CV 4n för beskrivningen.
CV 11n Rapportkort Adress (LSB)
[Standardvärde = 4,8,12,16,20,24,28,32,36]
LSB (Least significant Byte) av den adress som beskrivs i CV 10n
Tillåtet värde är 0..255
Följande CV påverkar individuella signalers egenskaper och CV nummret ska läsas som:
xx.n, där xx = CVnummer och n = Signalens nummer.
Ex: CV 145 betyder CVnr 14 för signal nr 5 där man med signal nr avser Signalplatsens nummer,
alltså den ordning som Signalkorten kopplas in från dekodern räknat där första kortet har
signalplats nr 1 osv
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En speciell funktion har CVxx0 (=som slutar på noll 0). Skriver man ett värde till dessa kommer
det programmeras in på alla signalerna vilket gör det enklare att programmera in CV som ofta
har samma värde i alla signalerna.
Ex: CV140 betyder CVnr 14 i alla signalerna.
När man läser dessa CVxx0 så får man värdet från signal nr1
CV 12n Signaladress MSB
[Standardvärde = 0]
MSB (Most Significant Byte) av den tillbehörsadress som används för att styra signalens
olika signalbesked. Normalt sett programmeras tillbehörsadresser på det sätt som
beskrivs i programeringsavsnittet med det går också att manuellt mata in adresser via
CV.
Bit 0..2 = MSB del av rapportadressen
Adressrymden programmeras som 1-2048. Det gör att Adress 2048 uteblir och den
högsta adressen som kan användas är 2047.
Tillåtet värde är 0..7 (Adress MSB x 256 + LSB => adressen)
Bit 3 reserverad och ska anges 0
Bit 4 = 1 hindrar signalen från att styras från DCC
Bit 5 = 1 hindrar signalen från att styra från LocoNet
Bit 6,7 reserverad och ska anges 0
Skrivning till CV 120 kommer ge alla signaler samma värde
Skrivning till exempelvis CV 123 kommer ge signal nr 3 angivet värde
CV 13n Signaladress LSB
[Standardvärde = 10,20,30,40,50,60,70,80,90]
LSB (Least Significant Byte) av den tillbehörsadress som används för att styra signalens
olika signalbesked som beskrivs i CV 12n.
Som standard ges signal nr 1 adress 10, signal nr 2 adress 20 osv.
Tillåtet värde är 0..255
CV 14n Ljusintensitet
[Standardvärde = 3]
Signalens ljusintensitet kan ställas i tre steg:
3 = Full effekt
2 = 2/3 effekt
1 = 1/3 effekt
Tillåtet värde är 1..3
Skrivning till CV 140 kommer ge alla signaler samma värde
Skrivning till exempelvis CV 148 kommer ge signal nr 8 angivet värde
CV 15n Signaltyp
[Standardvärde = 0]
Signalens typ detekteras som standard automatisk av dekodern så länge man inte matar
in ett värde på detta CV. Om detta CV anger ett annat värde än noll (0) kommer det att
gälla istället för den automatiska detekteringen.
Detta CV består av flera bitfält.
Bit 0..3 = Grundtyp av ansluten signal
0000 (0) = Automatisk signaligenkänning. (Hsi2..5 får ha fristående fsi1..3)
0001 (1) = Spsl = Slutpunktsstopplykta med 1 ljusöppning
0010 (2) = Hsi2 = Huvudsignal med 2 ljusöppningar
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0011 (3) = Hsi3 = Huvudsignal med 3 ljusöppningar
0100 (4) = Hsi4 = Huvudsignal med 4 ljusöppningar
0101 (5) = Hsi5 = Huvudsignal med 5 ljusöppningar
0110 (6) = Dvsi = Dvärgsignal med 4 ljusöppningar
0111 (7) = Hdvsi = Huvuddvärgsignal med 7 ljusöppningar
1000 (8) = Vsk = Vägskyddanläggning
1001 (9) = Bsi = Brosignal
1010 (10) = Svsl = Skredvarningsstopplykta
1011 (11) = Pksi = Portkontrollsignal för tunnelport
1100..1111 (12..15) = Reserverade värden, skall inte anges
Bit 4 = Reserverade, skall alltid anges som noll (0)
Bit 5 = Huvudsignalen definerad i Bit 0..3 har en Repetersignal
0 (0) = Huvudsignalen har en Fristående försignal.
1 (1) = Huvudsignalen har en Repetersignal.
Bit 6 = Huvudsignalen definerad i Bit 0..3 har en Medgivandedvärgsignal
0 (0) = Huvudsignalen har en Repeter eller Fristående försignal.
1 (1) = Huvudsignalen har en Medgivandedvärgsignal.
Bit 7 = 2-sken signalering för huvudsignaler som medger 2-sken signalering
0 (0) = Normal signalering.
1 (1) = 2-skenssignalering.
Skrivning till CV 150 kommer ger alla signaler samma värde
Skrivning till exempelvis CV 151 kommer ge signal nr 1 angivet värde
Exempel 1 (CV15n):
På signalplats 4 sitter en Hsi3 med Medgivandedvärgsignal
Om CV154 har värde noll (0 = standard) så kommer autodetekteringen av signalen
tro att där sitter en huvuddvärg på signalplats nr 4
Mata då in värdet 3 (för Hsi3) + 64 (bit6) = 67 till CV 154
Exempel 2 (CV15n):
På signalplats 7 sitter en Hsi2 med 2-skenssignalering och Medgivandedvärgsignal
Om CV157 har värde noll (0 = standard) så kommer autodetekteringen av signalen ge
felkod eftersom LEDkonfigurationen inte känns igen.
Mata då in värdet 2 (för Hsi2) + 64 (bit6) + 128 (bit7) = 194 till CV 157
Exempel 3 (CV15n):
På signalplats 9 sitter en Hsi4 med Medgivandedvärg
Om CV159 har värde noll (0 = standard) så kommer autodetekteringen av signalen
tro att där sitter en Hsi5 med fristående försignal
Mata då in värdet 4 (för Hsi4) + 64 (bit6) = 68 till CV 159
Exempel 4 (CV15n):
På signalplats 2 sitter en Hsi5 och Medgivandedvärgsignal
Om CV152 har värde noll (0 = standard) så kommer autodetekteringen av signalen
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tro att där sitter en Hsi5 ensamt
Mata då in värdet 5 (för Hsi5) + 64 (bit6) = 69 till CV 152
CV 16n Signalinställning
[Standardvärde = 0]
Bitfält för inställningar av olika signalegenskaper.
Bit 0 = reserverad, skall anges noll.
Bit 1 = 0 => Ingen funktion
Bit 1 = 1 => Vägskyddanläggningen har halvbommar
Bit 2 = 0 => Ingen funktion
Bit 2 = 1 => Vägskyddanläggningen har helbommar
Bit 3 = 0 => Vsi har Röd och Vit LED
Bit 3 = 1 => Vsi har RGB LED
Bit 4..5 = LEDars tänd/släck/blinkkarakteristik
00 => Signalljusen tänds och släcks mjukt, så kallat överlappande ljus
01 => Signalljusen tänds och släcks direkt likt moderna LEDlampor
10 => Signalljusen tänds och släcks med flämt effekt.
Denna inställning kan inte användas för Vägskyddsignaler
11 => Reserverad och skall inte anges
Bit 6 = reserverade, skall anges noll.
Bit 7 = 0 => Försignalering sker direkt i Hsi4 och Hsi5
Bit 7 = 1 => Försignalering sker först efter att KÖR80 har givits i Hsi4 och Hsi5
För bomfri vägskyddanläggning skall Bit1 och Bit2 sättas = 0
Skrivning till CV 160 kommer ge alla signaler samma värde
Skrivning till exempelvis CV 162 kommer ge signal nr 2 angivet värde
CV 17n Spårledning Vsk S1 alt. STOPP
[Standardvärde = 0]
Bitfält för att välja vilken av de enskilda ingångarna som ska aktivera STOPP hos signaler
eller fungera som spårledning S1 för Vägskydd. Med bit satt betyder att en ingång är
vald. Flera bitar kan sättas om flera ingångar skall påverka signalen/vägskyddet.
Kontakt P2 har 7st ingångar och Rapportkorten har 8st ingångar. För att välja
rapportkort eller kontakt P2, se CV 22n
Bit 0 = 1 aktiveras av P2.8 eller valt Rapportkort.1
Bit 1 = 1 aktiveras av P2.9 eller valt Rapportkort.2
Bit 2 = 1 aktiveras av P2.10 eller valt Rapportkort.3
Bit 3 = 1 aktiveras av P2.11 eller valt Rapportkort.4
Bit 4 = 1 aktiveras av P2.12 eller valt Rapportkort.5
Bit 5 = 1 aktiveras av P2.13 eller valt Rapportkort.6
Bit 6 = 1 aktiveras av P2.14 eller valt Rapportkort.7
Bit 7 = 1 Valt Rapportkort.8
Skrivning till CV 170 kommer ge alla signaler samma värde
Skrivning till exempelvis CV 171 kommer ge signal nr 1 angivet värde
CV 18n Spårledning Vsk SV alt. KÖR40
[Standardvärde = 0]
Bitfält för att välja vilken av de enskilda ingångarna som ska aktivera spårledning SV hos
Vägskydd eller tvinga signals KÖR80 kommando till KÖR40. Med bit satt betyder att en
ingång är vald. Flera bitar kan sättas om flera ingångar skall påverka signalen /
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vägskyddet. Kontakt P2 har 7st ingångar och Rapportkorten har 8st ingångar. För att
välja rapportkort eller kontakt P2, se CV 22n
Bit 0 = 1 aktiveras av P2.8 eller valt Rapportkort.1
Bit 1 = 1 aktiveras av P2.9 eller valt Rapportkort.2
Bit 2 = 1 aktiveras av P2.10 eller valt Rapportkort.3
Bit 3 = 1 aktiveras av P2.11 eller valt Rapportkort.4
Bit 4 = 1 aktiveras av P2.12 eller valt Rapportkort.5
Bit 5 = 1 aktiveras av P2.13 eller valt Rapportkort.6
Bit 6 = 1 aktiveras av P2.14 eller valt Rapportkort.7
Bit 7 = 1 Valt Rapportkort.8
Skrivning till CV 180 kommer ge alla signaler samma värde
Skrivning till exempelvis CV 189 kommer ge signal nr 9 angivet värde
CV 19n Spårledning Vsk S2
[Standardvärde = 0]
Bitfält för att välja vilken av de enskilda ingångarna som ska aktivera spårledning S2 hos
Vägskydd. Med bit satt betyder att en ingång är vald. Flera bitar kan sättas om flera
ingångar skall påverka vägskyddet. Kontakt P2 har 7st ingångar och Rapportkorten har
8st ingångar. För att välja rapportkort eller kontakt P2, se CV 22n
Bit 0 = 1 aktiveras av P2.8 eller valt Rapportkort.1
Bit 1 = 1 aktiveras av P2.9 eller valt Rapportkort.2
Bit 2 = 1 aktiveras av P2.10 eller valt Rapportkort.3
Bit 3 = 1 aktiveras av P2.11 eller valt Rapportkort.4
Bit 4 = 1 aktiveras av P2.12 eller valt Rapportkort.5
Bit 5 = 1 aktiveras av P2.13 eller valt Rapportkort.6
Bit 6 = 1 aktiveras av P2.14 eller valt Rapportkort.7
Bit 7 = 1 Valt Rapportkort.8
Skrivning till CV 190 kommer ge alla signaler samma värde
Skrivning till exempelvis CV 195 kommer ge signal nr 5 angivet värde
CV 20n Förringning Vsk
[Standardvärde = 5]
Numeriskt värde. Ställer den tid i sekunder som vägskyddanläggningen varnar mot
vägen innan vägskyddet startar bomfällning och signalering mot linjen.
Värdet kan ställas mellan 0 och 255 (antal sekunder)
Skrivning till CV 200 kommer ge alla signaler samma värde
Skrivning till exempelvis CV 203 kommer ge signal nr 3 angivet värde
CV 21n Grupptillhörighet Vsk
[Standardvärde = 0]
Numeriskt värde. Anger om ett vägskydd ingår i grupp av vägskyddkort som tillsammans
bevakar järnvägskorsningen. Flera vägskyddkort delar då på ansvaret för signalering mot
vägen och bommfällning. Ange noll om vägskyddet inte ingår i någon grupp. Ange
samma nummer i för de vägskydd som sammarbetar. Flera grupper av väg skydd kan
hanteras genom att ge dem olika gruppnumer.
Värdet kan ställas mellan 0 och 7 (gruppnummer)
Skrivning till CV 210 kommer ge alla signaler samma värde
Skrivning till exempelvis CV 211 kommer ge signal nr 1 angivet värde
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CV 22n Ingångsval
[Standardvärde = 0]
Två numeriskta värden 0..9. Bit 0..Bit 3 bestämmer vilken ingång som ska användas som
spårledningsingång för bitfälten i CV17n, CV18n och CV19n. Bit 4..Bit 7 bestämmer
vilken ingång som ska användas för att KÖR80 kommandon ska omvandlas till KÖR40 för
bitfältet i CV18n
Bit 0..3 = Val av Spårledningsingång för Vsk och Tvingande STOPP
0000 (0) = Ingångarna i kontakt P2
0001 (1) = Rapportkort 1
0010 (2) = Rapportkort 2
...
1001 (9) = Rapportkort 9
Bit 4..7 = Val av ingång för att KÖR80 kommandon ska omvandlas till KÖR40
0000 (0) = Ingångarna i kontakt P2
0001 (1) = Rapportkort 1
0010 (2) = Rapportkort 2
...
1001 (9) = Rapportkort 9
CV 230 Används Ej

[Standardvärde = 0]

CV 231..238 Används för service

[Standardvärde = 0]

CV 239 Används Ej

[Standardvärde = 0]

CV 24n LEDar
[Standardvärde = 0]
Bitfält där satt bit betyder att den automatiska signaldetekteringen har hittat att en LED
är inkopplad. Detta CV kan användas tex vid felsökning och ett nytt värde skrivs hit efter
varje omstart av dekodern.
CV 250.255 Interna värde, läses som 0

[Standardvärde = 0]
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Återställning till ursprungsinställning
Det går att återställa dekodern till det läge den var i vid leverans. När man gör en återställning till
ursprungsinställningarna betyder det att alla inprogrammerde adresser och andra inställningar du
gjort försvinner.
För att återställa dekoderns alla inställning till de
ursprungliga värdena så håller man ned knappen
på dekodern samtidigt som man slår på strömmen
till dekodern. LEDen på dekodern tänds när
strömmen slås på men signalerna är släckta.
Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder och
därefter programmerar kortet om sig.
När usprungsinställningarna har programmerats
tänds samtliga signaler som vanligt i STOPP.
Nu släpper du knappen på dekodern.

Programmering av enskilda signalers funktion
Var och en av de nio signalerna har var sin uppsättning CVn (se CV nr 120 och högre). Alla signaler
har gemensam funktion på de första CVn (CV12n-13n = DCC Adress, CV14n = Ljusintensitet, CV15n =
signaltyp). CV15n används för att ange signalens grundläggande typ. De följande CVn kan därför ha
olika funktioner utifrån vilken Signaltyp som valts.

2-skenssignalering
Se CV 15n.

Dvsi med 6st signalbesked
Vanligast förekommande är att en dvsi visar 4st olika signalbesked. För att spara adresserbar rymd är
signaldekodern som standard inställd så att dvsi bara visar de vanligaste signalbeskeden. För att få
dvsi att visa 6st signalbesked programmeras CV 31 bit4. Då kommer alla fristående dvsi att uppta en
extra styrbar adress för att kunna visa 6st signalbesked.
Denna inställning påverkar inte Medgivandedvärgar.
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Automatiskt KÖR40 beroende på växelläge
Dekodern kan känna av växellägen via de inbyggda ingångarna på dekodern. Med LocoNet dekodern
3719 kan även växelläge kännas av via Rapportkort 3748. Du kan programmera dekodern så att om
någon av de efter signalen följande växlarna ligger mot sidospår med reducerad hastighet så
kommer signalen, när du skicka KÖR80, istället visa KÖR40.
För att aktiver automatisk KÖR40 logik ska du programmera CV18n, se CV programmeringsavsnittet.

Bliden visar hur växellägesavkänning kopplas in till SigStyr Rapportkort 3748

Det räcker med att någon av växlarna ligger i läge med reducerad hastighet så visas istället KÖR40
Vill man istället använda Signaldekoderns lokala ingångar så går det också bra.

Bilden visar hur växellägeskänning kopplas in till SigStyr Signaldekoder 3719
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Den automatiska KÖR40 logiken fungerar även med Signaldekoder 3709

Bilden visar hur växellägeskänning kopplas till SigStyr Signaldekoder 3709

Hsi och Medgivandedvärg
Huvudsignaler kan istället för fristående försignal
ha en medgivandedvärg. Det anges i CV15n Bit6.
Hsi2,3,4 monteras på samma signalkort och
använder därför samma signalplats.

Hsi5 har sin mDvsi monterad på en egen
signalplats direkt före Huvudsignalen.
Programmera CV12n för Dvärgsignalen så att den
inte reagerar på sin egen adress då den styrs från
sin Hsi5, se CV12n bit4 och Bit5
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Automatiskt STOPP/KÖR40 runt en liten station, CV programmering
Hur ska man programmera SigStyr Signaldekoder så att den automatiskt ställer en passerad signal i
STOPP när tåg passerat signalen?
Med CV 17n (där n=1..9 beroende på signalnr) som är ett bitfält med 8st bitar, väljs ingång genom
att sätta någon av bitarna i CV17n. När sedan ingången aktiveras så går signalen i STOPP. Om
ingången är aktiverad när ett KÖRkommando skickas till dekodern kommer signalen inte gå i KÖR
utan står kvar i STOPP.
Ex:
Programmerar man CV 171 = 1 betyder det att Signal nr1 kommer gå i STOPP om ingång nr1 på
signaldekodern aktiveras.
Programmerar man CV 178 = 4 betyder det att Signal nr8 kommer gå i STOPP om ingång nr3 på
signaldekodern aktiveras.
Flera bitar kan sättas i CV 17n och då kommer flera ingångar tvinga signalen i STOPP
Ex:
Programmerar man CV 174 = 3 betyder det att Signal nr4 kommer gå i STOPP om ingång nr1 eller
ingång nr2 på signaldekodern aktiveras.
Med SigStyr Rapportkort 3748 fås flera ingångar
Till Signaldekoder 3719 (LocoNet dekodern) kan Rapportkort kopplas till signalbussen. Upp till 9st
Rapportkort kan anslutas till signalbussen och varje rapportkort har 8st galvaniskt skilda ingångar.
Som standard är varje signal (1..9) i dekodern inställd på att styras från dekoderns egna ingångar (7st
i dekoderns multikontakt).
För att en signal ska styras från ett Rapportkort istället för dekoderns egna ingångar ska CV 22n (där
n=1..9 beroende på signalnr) programmeras med det Rapportkortnr (1..9) som ska användas för att
Signalen ska gå i STOPP. Rapportkorten får sin numrering på samma sätt som signalerna, alltså i
vilken turordning de kopplas in på signalbussen. Rapportkortet får samma nummer som sin
efterföljande signal.
Ex:
Programmerar man CV 221 = 1 betyder det att signal nr1 nu använder Rapportkort nr1:s ingångar
med de bitar som sätts i CV171.
Programmerar man CV 225 = 8 betyder det att signal nr5 nu använder Rapportkort nr8:s ingångar
med de bitar som sätts i CV175.
CV 22n används allstå för att peka ut vilket Rapportkort som CV17n ska använda.
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Runt en liten station skulle man kunna koppla såhär
Rapportkortet sitter före signal nr1 och Rapportkortet har därför också nr1

Från bilden ser vi att:
Signal L2 ska STOPPställas när spårledning nr1 aktiveras
Signalerna 1/1, 1/4 och 2/4 ska STOPPställas när spårledning nr2 aktiveras
Signalerna 1/3, 2/3 och 1/2 ska STOPPställas när spårledning nr5 aktiveras
Signal L1 ska STOPPställas när spårledning nr6 aktiveras
Signalnr 1 (1/1) ska ha sitt CV 171 = 0x2 = 2 decimalt
Signalnr 2 (L2) ska ha sitt CV 172 = 0x1 = 1 decimalt
Signalnr 3 (2/4) ska ha sitt CV 173 = 0x2 = 2 decimalt
Signalnr 4 (1/4) ska ha sitt CV 174 = 0x2 = 2 decimalt
Signalnr 5 (1/3) ska ha sitt CV 175 = 0x10 = 16 decimalt
Signalnr 6 (2/3) ska ha sitt CV 176 = 0x10 = 16 decimalt
Signalnr 7 (L1) ska ha sitt CV 177 = 0x20 = 32 decimalt
Signalnr 8 (1/2) ska ha sitt CV 178 = 0x10 = 16 decimalt
Vi programmerar också CV220 = 1 och väljer på så sätt Rapportkort nr 1 som ingångskort för
samtliga signaler. Nu kommer signalerna att slå om till STOPP när tåg passerar signalen.
CV22n väljer även ingång för att automatiskt ge KÖR40 istället för KÖR80
Om nu någon av växlarna ligger mot sidospår vill vi kanske att signalen istället för KÖR80 ska visa
KÖR40. Det kan vi ordna genom att ansluta växellägeskänning till Rapportkortets ingångar. Aktiverad
ingång betyder för signaldekodern att växeln ligger mot sidospår.
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Med CV 18n (där n=1..9 beroende på signalnr) som är ett bitfält med 8st bitar, väljs ingång genom
att sätta någon av bitarna i CV18n. När sedan ingången är aktiverad och KÖR80 kommando skickas
till signalen så går signalen istället till KÖR40.
Ex:
Programmerar man CV 181 = 1 betyder det att Signal nr1 kommer gå till KÖR40 om ingång nr1 på
signaldekodern är aktiverad.
Programmerar man CV 188 = 4 betyder det att Signal nr8 kommer gå till KÖR40 om ingång nr3 på
signaldekodern är aktiverad.
Flera bitar kan sättas i CV 18n och då kommer flera ingångar tvinga signalen visa KÖR40 istället för
KÖR80
Ex:
Programmerar man CV 184 = 3 betyder det att Signal nr4 kommer gå till KÖR40 om ingång nr1 eller
ingång nr2 på signaldekodern är aktiverad.
Om vi som i kopplingen på den tidigare bilden har växellägeskänningen ansluten till vårt Rapportkort
nr1 måste vi ange det i CV22n. CV22n är igentligen uppdelat i två värden:
De lägsta 4 bitarna 0..3 väljer STOPP ingångar
De högsta 4 bitarna 4..7 väljer KÖR40 ingångar
Så till CV 220 skriver vi 0x11 (17 decimalt) och väljer på så sätt att både STOPP och KÖR40 ska
använda Rapportkort 1 som i bilden ovan.
Det går attså att välja olika Rapportkort för ingångar till STOPP respektive till KÖR40.
Så för att aktivera KÖR40 ska vi programmera följande:
Signalnr 1 (1/1) ska ha sitt CV 181 = 0x40 = 64 decimalt
Signalnr 8 (1/2) ska ha sitt CV 188 = 0x80 = 128 decimalt
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Programmering och inställningar för LocoNet
Signaldekoder 3719 är LocoNet kompatibel. Inställningar för LocoNet görs via CV programmering på
programmeringspår. En del inställningar är samma för DCC och LocoNet. Tex val av signaladress.
I detta avsnitt går vi igenom det som är unikt för LocoNet.

Inkoppling till LocoNet
LocoNetbussen ansluts till dekoderns multikontakt P2.

Bilden visar hur LocoNetbussens kopplas in till SigStyr dekoder 3719

Grundläggande LocoNet
LocoNet är en kontrollbuss för modelljärnväg och är utvecklad av DigiTrax. LocoNetbussen är en
6polig kabel där varje abonnent ansluter till bussen med RJ12 kontakter. Mer om LocoNet kan du
läsa om på Internet.

Styrning av Signaler via LocoNet.
Signaladresserna i SigStyr dekoder 3719 är dom samma för DCC och för LocoNet. För att styra
signalen via LocoNet skickas <B0> meddelanden (SW_REQ).
Dekodern gör inte skillnad på om styrning sker via DCC eller LocoNet. Med en CV inställning kan man
välja om signalen ska reagera på DCC eller LocoNet eller båda.

Återrapportering av Signaler via LocoNet
När ett kommando skickas till en signal kommer signalen efter en kort stund rapportera sin
signalbild. Rapportering sker oavsett om signalen ändrat signalbild eller ej. Rapporteringen sker både
efter ett DCC kommando och ett LocoNet kommando.
Om signalen tvingas i STOPP av spårledningar kommer signalen att rapportera att den nu står i
STOPP. Huvudsignaler som får kommandot för KÖR80 kan med hjälp av ingångar tvingas att visa
KÖR40. I så fall rapporteras också KÖR40.
Rapporteringen sker med <B1> C/T kommandon. C eller T är satt beroende på om Röd eller Grön
användes i kommandot. Det kan hända att signalen även rapporterar med C och T = 0. Det betyder
att signalen är släckt.
Rapportering från vägskydd sker när dess Vsi slår om från röd->vit eller vit->röd. Det tar därför en
stund innan Vsk rapportera p.g.a bomfällningstider och förringningsfördröjning.
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Återrapportering med SigStyr 3748 rapportkort
Till dekoder 3719 signalbuss kan förutom signaler även rapportkort SigStyr 3748 kopplas in. Upp till
nio (9) rapportkort kan kopplas in. Varje rapportkort har 8st ingångar. Dekoder 3719 återrapporterar
om någon av ingångarna aktiveras. Detta kallas återrapportering och sker via meddelanden som
skickas ut på LocoNetbussen.

Bilden visar hur rapportkort 3748 kopplas in till Signalbussen på SigStyr dekoder 3719

De åtta ingångarna är grupperade två och två och programmeras i par. De går att programmera så
att varje ingång fungerar individuelt. CV programmeringen sker dock alltid parvis. Varje par kan
programmeras så att de över LocoNet sänder tre olika meddelande
<B0> (SW_REQ) för att skicka kommandon (styra) andra tillbehör på LocoNet.
<B1> (SW_REP) för att rapportera växelläge
<B2> (INPUT_REP) för att rapportera spårledningar.
Se CV 4n..119n hur ingångarna ska programmeras
Ingångsfunktioner:

Samtliga ingångar kan fås rapportera inverterat

Styrning (SW_REQ)

Ingång 1,3,5,7 Röd=Thrown ↑ <B0><LSB><1,MSB> ↓ <B0><LSB><0,MSB>
Ingång 2,4,6,8 Grön=Closed ↑ <B0><LSB><3,MSB> ↓ <B0><LSB><2,MSB>

Växleläge (SW_REP) C/T

Ingång 1,3,5,7 Röd=Thrown ↑ <B1><LSB><1,MSB> ↓ <B1><LSB><0,MSB>
Ingång 2,4,6,8 Grön=Closed ↑ <B1><LSB><2,MSB> ↓ <B1><LSB><0,MSB>
Ingång 1,3,5,7 On/Off ↑ <B1><LSB><7,MSB> ↓ <B1><LSB><6,MSB>
Ingång 2,4,6,8 On/Off ↑ <B1><LSB+1><7,MSB> ↓ <B1><LSB+1><6,MSB>
Båda C/T och AUX stöder SR (Set/Reset) där om den ena ingången aktiveras
avaktiveras samtidigt den andra och där Reset är dominat.

Växelläge (SW_REP) AUX

Spårled. (INPUT_REP) 4k
Spårled. (INPUT_REP) 2k

Ingång 1,3,5,7 On/Off ↑ <B2><LSB><5,MSB> ↓ <B2><LSB><4,MSB>
Ingång 2,4,6,8 On/Off ↑ <B2><LSB><7,MSB> ↓ <B2><LSB><6,MSB>
Ingång 1,3,5,7 On/Off ↑ <B2><LSB><5,MSB> ↓ <B2><LSB><4,MSB>
Ingång 2,4,6,8 On/Off ↑ <B2><LSB+1><5,MSB> ↓ <B2><LSB+1><4,MSB>
Med spårledningsingång aktiveras 1,5s fördröjning innan ingången avaktiveras
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Återrapportering med SigStyr 3719 ingångar på kontakt P2
Även ingångarna i kontakt P2 på Signaldekoder 3719 kan programmeras på samma sätt som
rapportkortens ingångar och kan fås rapportera via LocoNet, se CV 11..18

Återrapportering på kommando
Alla ingångar och signalers läge kan hämtas med så kallat interrogate kommando. Som standard görs
det med anrop till adress 1016. Adressen kan ändras, se CV 20..21.
En fördröjning kan ställas, se CV 22, som gör att dekodern väntar angivet antal sekunder innan den
rapporterar. Med flera dekodrar ska denna fördröjning ställas olika för att undvika trafikstockning på
LocoNet bussen.

Återrapportering vid uppstart
Dekodern kan programmeras så att den återrapporterar alla ingångar och signalers lägen när
dekodern strömsätts, se CV 20. Även här fungerar fördörjningen som ställs in på CV 22.

LocoNet Prioritet
LocoNet har något som kallas prioritet och det rör sig om vem som först får prata på LocoNet, allt för
att undvika tjatter och att LocoNet enheter pratar i munnen på varandra. CV 23 ställer dekoderns
prioritet. Som standard är den inställd på 6 som rekommenderas för spårledningar. Det är den lägsta
prioritets nummer en dekoder får ha. Om du inte använder dekoderns ingångar eller rapportkort för
spårledningar ska du öka detta värde till 12.

Rapportera inte i onödan
Dekodern kommer med förprogrammerade adresser för alla Rapportkort. På signalplatser du inte
har rapportkort anslutna ska du inte rapportera. Dekodern kan inte automatiskt se om där sitter
rapportkort eller ej så adressen till rapportkortets ingångar, se CV 4n-119n ska ställas till adress 0. Då
sker ingen rapportering.
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Inställningar på Vägskyddkortet
Vissa inställningar av vägskyddet gör i dekodern. Andra vägskyddinställningar görs på
Vägskyddkortet.

Ljudvolym
Ljudvolymen ställs in med volympotentiometern.

Bomlägen
Bommarnas övre och nedre läge
trimmas med potentiometrar.
När bommarna är i sitt övre läge
påverkar potentiometrarna för
det övre läget direkt bomläget.
När bommarna är i sitt nedre
läge påverkar potentiometrarna
för det nedre läget direkt
bomläget.

Man kan använda strömbrytaren för parkeringsläget för att fälla bommarna och då trimma det
nedre läget.

Tätortsklämt
Byglar man J1 så avslutas ljudsignalen så snart bommarna är fälda. Utan bygel fortsätter klämtkljudet
tills bommarna börjar lyftas.

Fördröjd fällning av bom 2
Byglas J2 så kommer bom 2 vänta i 5 sekunder innan den börja fällas. Bom 2 ska då driva en
vägskyddbom som släpper ut trafiken ur vägskyddområdet.

Snabbare bomfällning
Byglas J3 fälls bommarna snabbare. Det kan användas när avståndet från spårledningran till
vägskyddet är kort (som det oftas är på en MJ-anläggning) så att bommarna hinner fällas innan tåget
når vägskyddet.

Tips och Trix – Parkering av bommar in nedfällt läge
För vägskydd på moduler kan det vara bra att under transport kunna fälla bommarna. Med en extern
strömbrytare tvingas bommarna i parkeringsläge. Om parkeringsbrytaren är aktiverad när strömmer
slås på till vägskyddkortet kommer bommarna gå litt sitt nedre läge. Om parkeringströmbrytaren
inte är aktiverad när stömmen till vägskyddkortet slås på går bommarna till sitt övre läge.
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Tips och Trix – On/off strömbrytare
Med fördel har man en strömbrytare på soänningsmatningen till vägskyddkortet. Med den kan
vägskyddet inte bara stängas utan även återställas. Vägskyddet har en tillståndsmaskin och den
återställs alltid till viloläge när strömmer slås på till vägskyddet.

Sid 110 av 181

Funktionstest
Funktionstest av signalen
Röd LED i signal glimmar svagt även när den ska vara släckt
Då röda LEDar oftast har lägre framspänningsfall än LEDar med annan färg kan det behövas en diod i
serie med de röda LEDarna (i undantagsfall kan det även gälla LEDar med annan färg).
På Signalkortet 3750 finns en sådan diod monterad så detta tips gäller då man inte använder
Signalkort utan gör en egen koppling.

Test och byggläge
Dekodern har inget speciellt bygg eller testläge. Men genom att ställa dekodern i
adressprogrammeringsläge blinkar alla LEDarna och det fungerar bra som testläge när du vill se om
din signals LEDar lyser och fungerar som dom ska.
Undantag är vägskydd som bara blinkar med sin röda Vsi-LED.

Funktionstest av dekodern
Enkelt test när signalen startas
När dekodern startas tänds statusLEDen på dekoderkortet med full styrka. Efter ca 0,2s blinkar
statusLEDen till och ljusstyrka minskar. Alla signaler går nu i STOPP.
Om detta inte sker är det något som är fel.

Signalen lyser och blinkar på en felaktigt sätt
Om en eller flera signaler lyser och eller blinkar på felaktigt sätt är det vanligaste felet att det är
kortslutning mellan ledare i signalbusflatkabeln. Mät upp alla ledare i flatkabeln och säkerställ att
varje ledare har förbindelse i flatkabelkontakten. Mät sedan upp att ingen av ledarna har anslutning
mot annan ledare i flatkabeln.
Om det fortfarande visas felaktiga signalbilder, kontrollera att Signalens LEDar är inkopplade till rätt
lödpunkt på Signalkortet och att det inte är kortslutning på Signalkortet.

Under felsökning, ha bara en signal inkopplad
Under flesökning ska du koppla först koppla bort alla signaler. Koppla därefter in en signal i taget. Då
är det enklare att avgöra i vilken kabel eller på vilket signalkort som felet sitter.

Under CVprogrammering, kör dekodern på egen matningspänning.
När du programmerar CVn ska dekodern kopplas till centralens så kallade programmeringspår. För
att minska risken för fel:
1. Strömförsörj Signaldekodern från egen strömkälla, 12-16VDC
2. Se till att inte ha något annat än Signaldekodern inkopplat på programmeringspåret.
3. Ha INTE LocoNet inkopplat när du programmerar Signaldekodern (gäller SigStyr 3719)
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Gör inte !!!

Försök inte koppla inte in signaler med glödlampor.
Koppla inte in glödlampor istället för LEDar. Dekodern är bara tänkt att driva LEDar. Kopplar du in
glödlampor kommer alla lysa samtidigt och det kan skada dekodern (och lamporna).

Driv inte dekodern med växelspänning.
Dekodern kan tyckas fungera om den drivs med 50Hz växelspänning men det beror på att
polvändningskyddet aggerar likriktare. Dekodern är inte byggd för detta och växelspänning kan
skada dekodern.

Koppla inte signalers gemensamma anod till signalskärmen.
En signals gemensamma anod är INTE gemensam med en annan signals gemensamma anod. På
kontaktledningsbryggor skall signalernas individuellt gemensamma anod INTE anslutas till
signalernas signalskärmar då risken är stor att kortslutning uppstår.
Generellt rekommenderas att aldrig ansluta signalskärmen eller dess stolpe till någon av signalens
ledare, just för att undvika kortslutning med stor risk att skada dekodern.

Ha inte LocoNet inkopplat under CV programmering.
CV programmering görs via DCC på programmeringspår. Undvik att ha LocoNet inkopplat under
tiden du programmerar CVn då kommandon från LocoNet kan medföra att felaktigheter
programmeras in.

Driv aldrig dekodern från DCC strömmen och ha LocoNet inkopplat!
Du ska inte spänningsmata dekodern från DCCströmmen och ha LocoNet bussen inkopplad till
dekodern. Det kan bränna sönder dekodern eller din centralenhet.
Spänningsmata alltid dekodern från en egen extern strömkälla när LocoNet bussen är inkopplad.

Gör inte för långa signalflatkablar
Flatkabeln från dekoderns som går till och mellan signalerna ska hållas så kort som möjligt, hellst
kortare än 3 meter.
Längre signalflatkabel än 7meter gör att släckta signal-LEDar kan glimma eller lysa svagt.
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Tekniska beskrivningar
Signaldekoder 3709 och 3719
Översikt – funktioner i Signaldekodrarna
Hanterar 9st valfria signaler som ansluts via flatkabel
Svenska signalbesked i Huvudsignaler med 2-5 ljusöppningar
Varje Huvudsignal kan på sin signalplats också ha antingen:
en Fristående Försignal med 1-3 ljusöppningar
en Repetersignal
en Medgivandedvärg*
Fristående Dvärgsignaler med 4 eller 6 aspekter
Huvuddvärgsignaler med stöd även för så kallad 2-sken signalering
Övriga signaler som stöds är:
Brosignal med eller utan försignaler
Portkontrollsignal med eller utan försignaler
Stopplyckta med eller utan Medgivandedärg
Skredvarningsignaler med eller utan försignaler
Styrning av vägskydd inkl bommar, ljus och ljudsignal via SigStyr 3755
Automatiskt återgång till STOPP efter att tåg passerat signalen
Programmerbar via CV på programmeringspår
Signaladresser kan programmeras utan behov av CV programmering
Särskild All-STOPP adress
Försignalbesked i Hsi4 och Hsi5 kan följa sina efterliggande Huvudsignaler
60/80 Blink per minut valbart med eller utan mjuk tänd/släckning
Automatiskt KÖR40 beroende på kommande växelläge.
Val av signalbesked via DCC
Val av signalbesked via LocoNet
Återrapportering av spårledningar via LocoNet.
Återrapportering av växelläge via LocoNet
Styra andra tillbehör via LocoNet

3709
√
√

3719
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

* Medgivandedvärg till Huvudsignal med 5st ljusöppningar upptar en egen signalplats direkt före Huvudsignalen.
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Automatisk igenkänning av Signaltyp
När dekodern strömsätts läser mjukvara av samtliga signaler på signalbussen och detekterar antal
LEDar/signal och till vilken signalbussledning de är anslutna till. På så sätt känner dekodern av
följande vanligaste förekommande signaler:
Hsi2,3,4,5 med eller utan Fsi1,2,3
Hsi2,3,4,5 med eller utan Repeter
Dvsi
Hdvsi
Slutpunktsstopplykta.
Andra kombinationer som tex när en Medgivandedvärg anslutits kräver programmering av CV där
den automatiska igenkänningen av signaler då åsidosätts.

Digital filtrering av insignaler
Till kontakt P2 kan anslutas elektriska kontakter för att styra dekodern. Dekodern har ett inbyggt
digitalt störningsfilter som gör att de elektriska insignalerna tar på sig upp till 30ms innan en ingång
anses aktiverad eller avaktiverad.
När P2 används som spårledning finns ytterliggare en fördröjning då ingången avaktiveras.
Spårledningar tar mellan 1 och 2 sekunder att avaktivera.

Inkoppling Kontakt P2 på Signaldekoder 3709.
Dekodern har 7st ingångar som kan kopplas
till spårledningen eller känna växellägen.
Ingångarna på dekodern är inte galvaniskt
skillda och därför ska optikopplare användas
som bilden visar. Val av optokopplare är
okritisk. EL816 rekommenderas.
OBServera att röd ledare är en gemensam
pluspol som dekodern matar ut och inkoppling
är olika på dekoder 3709 och 3719

Inkoppling Kontakt P2 på Signaldekoder 3719.
Dekodern har 7st ingångar som kan kopplas
till spårledningen eller känna växellägen.
Ingångarna på dekodern är inte galvaniskt
skillda och därför ska optikopplare användas
som bilden visar. Val av optokopplare är
okritisk. EL816 rekommenderas.
OBServera att röd ledare är en gemensam
pluspol som dekodern matar ut och inkoppling
är olika på dekoder 3709 och 3719
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Koppla in spårledningar till dekoderns kontakt P2.
Dekoderns ingångar är inte gavlaniskt skilda och därför används en optokopplare. Optokopplaren
fungerar och som ett extra störningsfilter och för att driva LEDen i optokopplaren kan ytterligare
några komponenter hjälpa att hålla störningar ute.

Bilden visar hur Spårledningskort 3743 kopplas in till Dekoderns ingångar via optokopplare.

LEDen i kopplingen har två funktioner. Den lyser och indikerar om spårledningen är belagd men den
utgör också ett extra störningsfilter eftersom dess framspänningsfall gör att evetuella störningar
måste vara så stora att dom övervinner båda LEDarnas framspänningsfall.
Spårledningkortet har inbyggd filtrering så i de allra flesta fall duger en LED i serie med
Spårledningskortets utgång.

Bilden visar hur Spårledningskort 3743 kopplas in till Dekoderns ingångar via optokopplare.

LEDen kan tex. placeras på en spårplanstavla och tänds när spårledningen är belagd.
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Istället för att använda lösa optokopplare kan SigStyr Rapportkort 3748 användas. På Rapportkortet
finns en extra rad lödöar dit kablar kan kopplas in och Rapportkortet har extra filtrering och
LEDindikering.
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Koppla in strömbrytare till dekoderns kontakt P2.
LocoNet dekoderns ingångar kan kopplas tills strömbrytare. Strömbrytarna kan då användas för att
styra andra tillbehör, tex växelomläggning, via LocoNetbussens <B0> meddelande.

Bilden visar hur tryckströmbrytare kopplas in till Signaldekoderns ingångar.

Ledningarna till strömbrytarna bör hållas korta. Även om dekodern har digitala strörningsfilter så kan
störningar tas sig in. Om man har långa ledningar rekommenderas att dessa skiljs galvaniskt med
optikopplare som visas på tidigare bilder.

Koppla signalLEDar direkt till Signaldekoder 3709/3719 utan signalkort.
När man vill komplettera en befintlig anläggning med signaler kan det ibland vara svårt att få plats
med Signalkort. Då kan man istället göra ett kopplingställe för signalerna av ett prototypkort.

Bilden visar hur prototypkort kan användas för att ansluta signalLEDar utan att använda Signalkort.

På signalkablaget löder man in hylslister som sedan kopplas in på stiftlisterna.
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SignalLEDar i Ställverk med Signaldekoder 3709/3719 utan signalkort.
När man bygger kontrollpanel/ställverk till anläggningen kan man vilja att även signalerna syns på
panelen. Det kan man göra genom att ha en extra signaldekoder i panelen som lyssnar på samma
adresser som signaldekodern ute på banan.
För att slippa fylla ställverket med Signalkort kan man koppla signalerna till ett kopplingställe gjort av
ett prototypkort.

Bilden visar hur prototypkort kan användas för att ansluta signalLEDar utan att använda Signalkort.

Sid 118 av 181

Dimensioner – Signaldekoder 3709 och 3719.

Bilden visar dimesionerna för Signaldekoder 3709
Bilden visar dimesionerna för Signaldekoder 3719
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Sektionskort 3731
Sektionskortet utgör förbindningspunkt och anslutningspunkt på moduler som består av flera
sektioner. Sektionskortet har RJ12kontakter för ett lokalt LocoNet och DC-jack för strömförsörjning
och är tänkt att monteras stående vertikalt mitt i en modulsektion.

Sektionskortet som anslutningspunkt.
All elektronik i sektionen ansluts till Sektionskortet. Sektionskortet är mycket flexibelt och har plats
för kontakter att ansluta SigStyr signaldekodrar och Vägskyddkort men även andra dekodrar mm.
Det finns även plats för att bygga lite egen specialelektronik.

Sektionskortet kan konfigureras på många olika sätt.
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Sektionskortet som förbindningspunkt.
På varje modulsektion med elektronik monterar man ett Sektionskort. Mellan sektionskorten
ansluter man en lokal LocoNetbuss som gör att dekodrarna på de olika sektionerna kan prata med
varandra. Till varje Sektionskort kan även strömmatning ske. Utöver det behövs inga andra kablar
mellan sektionerna

En konfigurerbar modul där vissa sektioner kan uteslutas går också att arrangera på detta sätt.
Om modulsektioner inte behöver så mycket ström så kan man nyttja ledare 1+6 i LocoNetkabeln och
överföra 12VDC från sektionskortet där nätdelen är ansluten till de intilligande sektionerna.

Bilden visar man kan utnyttja LocoNetkablage för att överföra ström mellan modulsektionerna
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Koppla Signaldekodrar och Vägskyddkort till Sektionskortet.
På Sektionskortet finns två platser för att ta emot IDCkontakter, P6+P7, en på varje sida om kortet.
Den vänstra kontakten är till för en SigStyr Signaldekoder 3719 (Signaldekoder A) och monterar man
en IDC16box på kortet så kan man dra en 16pol flatkabel mellan dessa.
Det som är bra med IDC och flatkablar är att det går mycket snabbt att tillverka. Inget lödande eller
skalande. Bara klippa och klämma.
På högra sidan av Sektionskortet finns plast för en likadan kontakt. Löder man dit en IDC16box kan
en andra signaldekoder kopplas hit. Men för att Signaldekoder B ska bli inkopplad på rätt sätt så
behöver man löda i byglar intill kontakten, se bilden.

Bilden visar hur man kopplar in två stycken signaldekodrar till sektionskortet

Om man istället väljer att bestycka den högra sidan med en IDC14box så kan man koppla in ett
vägskyddkort. För Vägskyddkortet behöver man löda in två andra byglar.

Bilden visar hur man kopplar in en signaldekoder och ett vägskyddkort till sektionskortet

Både Signaldekodern och Vägskyddkortet har elektriska ingångar från ledning 7 i sina flatkablar.
Dessa kommer man åt via P9 och P10 så man kan göra egna kopplingar på Sektionskortet efter
behov. Om kopplingsytan på sektionskortet är förlitet så finns ett trix att ta till.
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Signaldekoders kablage kan klämmas som en 6pol flatkabel och en 10pol flatkabel. På Sektionskortet
monterar man istället en IDC6box och drar den 6poliga flatkabeln till. Ledningarna i den 10poliga
flatkabeln kan man sedan dra till tex ett separat prototypkort.

Bilden visar ett alternativt anslutningssätt för signaldekodrar till Sektionskortet

LocoNet Terminering
Sektionskortet har plats för en
så kallad LocoNet terminering.
Termineringen är en
strömförsörjare av
LocoNetbussen i form av en
enkel strömgenerator på
15mA. Kopplingen är enkel
och består av två motstånd
och två transistorer
Endast ett av sektionskorten i
ett modulkomplex ska ha en
LocoNet terminiering. Var på
LocoNetbussen man placerar
termineringen är inte kritiskt.
Bilden visar ett alternativt anslutningssätt för signaldekodrar till Sektionskortet

Då modulkomplex ibland kan ha olika konfigurationer (= med eller utan vissa sektioner) ska man
välja montera LocoNet termineringen på det sektionskortet som alltid är med i modulkomplexet, tex
den modul som kopplar mot ställverk.
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Vad händer om man vill koppla in en digitalcentral
Vill man koppla in sin digitalcentral till den lokala LocoNetbussen i modulkomplexet behöver man
göra några saker.

1. Koppla ur den lokala LocoNettermineringen
Digitalcentraler har som oftast en egen inbyggd LocoNetterminering så den på sektionskortet ska
kopplas ur, enklast genom att ta bort bygeln "LN term".
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2. Tillse att pin 1+6 från centralen inte kopplar mot sektionens pin 1+6 vid
central kraftmatning
Om ditt modulkomplex nyttjar pin 1+6 för att strömförsörja intilliggande modulersektioner FÅR INTE
centralen pin1+6 kopplas ihop med modulsektionernas pin 1+6.
Det kan man ordna med en speciell sladd eller genom att avsätta ett av RJ12-uttagen på något av
sektionskortet för centralen och kopparmönstret på sektionskortet kapas till pin 1+6 vid just den
RJ12 kontakten.
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Intern kraftförsörjning för modulsektionen
På modulsektioner med växelmotorer och annan elektronik som behöver strömförsörjas kan det
göras via Sektionskortet. Sektionskortet kan bestyckas med en skruvplint och då väljer man med
fördel en jackbar skruvplint.
För att 12Vs matningen ska komma ut på plinten behöver man bygla J4 (märkt 12V-P8)

Bilden visar hur man kompletterar Sektionskortet med en skruvlint för intern strömmatning

När man har elektronik och andra tillbehör som behöver en annan matningsspänning än den som
modulsektionen matas med kan man nyttja den fria kopplingsarean och bygga en egen koppling, tex
sätta dit en spänningsregulator för 5V.
Då väljer man att inte sätta en bygel i J4 utan använda den som lödpunkter för inkoppling av den
egna kretsen.
På så sätt kommer skruvplinten istället leverera ut 5VDC.
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På Sektionskortet finns plats för en elektrolytkondensator = C2. Den ska bestyckas om man bygger
en spänningsregulator.

Bilden visar hur man kompletterar Sektionskortet med en 5V regulator och en skruvlint för intern strömmatning
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Elschema över Sektionskort 3731
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Dimensioner – Sektionskort 3731.

Bilden visar dimesionerna för Sektionskort 3731

Sid 129 av 181

Spårledningskort 3743
Spårledningskortet känner av om det finns körströmsförbrukare på spåret och då aktiveras
spårledningskortets utgång. Känsligheten är hög. En vagn med motstånd som tillsammans utgör 8k2
(8,2 kohm) detekteras säkert även vid lågspänd Digital körström.

Spårledningskortets funktioner.
•
•
•
•
•
•

Fungerar både för 2R och 3R och även 3R/2R kombimoduler.
I 3R fungerar både lokströmkänning och spårledning.
Kräver ingen extern strömkälla. Nyttjar 10-15mA av körströmen när spårledningen beläggs.
Vi obelagt spår förbrukas ingen körström.
Kortet har filter och hysteres för att undertrycka störningar.
Kortet utgång är strömbegränsat och kan driva LED och optokopllare utan seriemotstånd.

Spårledningskortets elektriska ekvivalent.

Spårledningskortets detektionskänslighet.
Lok detekteras säkert med spårledningar, 3R vagnar lika så. 2R vagnar behöver förses med motstånd
på hjulaxlarna. Motstånden förbrukar ström och det aktiverar spårledningen.
Diagrammet visar att en vagn
behöver minst utgöra
10kohm för att
spårledningskortet ska känna
av en 2R vagn när den
digitala körströmspännigen
är 14Volt.
För att säkert detektera 2R
vagnar rekommenderas att
en enskild vagn utgör som
mest 8,2 kohm
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Inkoppling av Spårledningskortet – 2R.

Inkoppling av Spårledningskortet – 3R.
Vid ren 3R drift kan en diod användas så att båda rälerna fungerar som körströmsåtermatning.

Inkoppling av Spårledningskortet – 2R/3R kombo.
Spårledningskortet fungerar även för banavsnitt som är byggda för alternerande kunna köra 2R eller
3R. Exempel på det är så kallade 2R/3R Kombimoduler som finns beskrivna i MMM-3R normen.
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Dimensioner – Spårledningskort 3743.

Bilden visar dimesionerna för Spårledningskort 3743
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Rapportkort 3748
Rapportkorten kopplas till Signaldekoder 3719 signalbuss. Upp till 9st Rapportkort kan kopplas till en
och samma signaldekoder och i signaldekodern numreras dessa som 1-9 på motsvarande sätt som
signaler numreras 1-9. Rapportkorten sitter på samma flatkabel som signalerna och ska kopplas in
före signalen på flatkabeln.
I Signaldekodern programmeras de olika Rapportkortens funktion via CV 40 – CV 119. Ingångarna
programmeras i Par men kan arbeta individuellt. Rapportkorten kan programmeras att via LocoNet
rapportera upptaget spår (även kallad spårledning), för att rapportera växelläge eller för att styra
andra tillbehör via LocoNet bussen.
Ingångarna på Rapportkortet är galvaniskt skilda från signaldekodern via optikopplare och
ingångarna aktiveras med 8-24VDC. Ingångarna har även elektrisk filtrering för att undertycka
eventuella störningar och en LED som indikerar om ingången är aktiverad.

Inkoppling av Rapportkort - Växelläge genom spårkorspolaritet - 2R
Ingångarna på Rapportkorten kan anslutas direkt till den digitala körströmmen och känna av
spårkorspolaritet.

Inkoppling av Rapportkort - Växelläge genom växellägesbrytare - 2R/3R
Ingångarna på Rapportkortet kan anslutas till 8-24VDC via strömbrytare som följer växeltungan.
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Inkoppling av Rapportkort - Växelläge med Märklin växelmotor - 3R
Ingångarna på Rapportkortet kan känna av växelläget med hjälp av ändlägesbrytarna i Märklins
växelmotor.

Inkoppling av Rapportkort - Växelläge med Viessmann växelmotor 2R/3R
Ingångarna på Rapportkortet kan programmeras till så kallad S/R (Set/Reset) funktion och känna av
pulserna som Viessmann växelmotor skickar ut för att bestämma växelläget.

Inkoppling av Rapportkort - Styra andra tillbehör via LocoNet med
strömbrytare
Ingångarna på Rapportkortet kan programmeras så att de fungerar som styrkommandon till andra
tillbehör. Då ansluter man tryckströmbrytare eller återfjädrande vippströmbrytare för att styra tex
växelläge.
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Inkoppling av Rapportkort - Upptaget spår med spårledningar - 2R
Ingångarna på Rapportkortet kan kopplas direkt till Spårledningskort 3743 för att känna av upptaget
spår.

Inkoppling av Rapportkort - Upptaget spår med spårledningar 3R
Ingångarna på Rapportkortet kan kopplas direkt till Spårledningskort 3743 för att känna av upptaget
spår.

Inkoppling av Rapportkort - Upptaget spår med spårledningar 3R med
”diod tricket”
Ingångarna på Rapportkortet kan kopplas direkt till Spårledningskort 3743 för att känna av upptaget
spår och med en extra diod (1N5404) kan ena halvperio från körströmmen används för att driva lok
på spårledningsektioner. Det minskar risken för avbrott i strömmatningen och fungerar bara för 3R.
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Inkoppling av Rapportkort – Använda Signaldekoderns egna ingångar.
Det går att använda Rapportkortet som filter och galvaniskt skiljare för de sju ingångar som
dekodern har. På Rapportkortet finns en extra rad lödöar dit kablar kan lödas in, eller så sätter man
en stiftlist och använder en hylskontakt.
Optokopplarna på Rapportkortet är kopplade så att dom direkt kan anslutas till dekoderns 7st
inbyggda ingångar.

Ingångarna på Signaldekoder 3709 (DCC dekodern) kan då användas för att känna spårledningar och
automatiskt ställa signaler i STOPP eller känna växelläge på nästa växel och automatiskt ändra KÖR
besked KÖR80 till KÖR40

SigStyr Signaldekoder 3719 (DCC och LocoNet dekodern) kommer även kunna rapportera
förändringar av spårledningar och växellägen via LocoNet meddelanden till central eller dator.
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Rapportkort med kontaktanslutning.
Rapportkortets ingångar har lödöar för inkoppling. Lödning är att föredra men ibland kan man inte
löd där kortet är placerat, tex under anläggningen kan det vara mycket svårt att löda.
För att råda bot på det kan man löda på tex. Molex kontaktstift och tillverka kablage. Det är en bra
lösning vid eventuell service då det är enkelt att koppla ur rapportkortet.

Ersätter man ett trasigt rapportkort med ett nytt behövs ingen omprogrammering göras i dekodern.
Ett annat alternativ är att löda på skruvplintar på Rapportkortet.
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Dimensioner – Rapportkort 3748.

Bilden visar dimesionerna för Rapportkort 3748
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Signalkort 3750
Dimensioner – Signalkort 3750.

Bilden visar dimesionerna för Signalkort 3750
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Vägskyddkort 3755
Vägskyddkortet 3755 kopplas in till signaldekoder 3709/3719 på signalbussen och dekodern
behandlar vägskyddkortet som om det vore en vanlig signal. På Vägskyddkortet sitter en
microcontroller som styr bommar och agerar ljudkort.

Inkoppling av Vägskyddkort.

Inkoppling av Bomljus.
På Vägskyddkortet finns lödanslutningar för bomljus. För enklare service kan stiftlister lödas in här
och som du kan använda Molex kontakter med kablage.

Utnyttja Sektionskortet till Vägskyddsignalkort.
Om man inte har plats för signalkorten,
tex i en befintlig anläggning, så kan
man använda ytan på Sektionskortet
och göra anslutningar till
vägskyddsignalerna.
Vägskyddsignalkorten har motstånd
som istället ska monteras på
Sektionskortet. Det kan vara lämpligt
att som på bilden ansluta signalerna
via kontaktdon

Sid 140 av 181

Gör man som bilden ovan visar kan man även fortsätta med flatkabel till Vfsi signalerna som kan
sitta på Signalkort.
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Dimensioner – Vägskyddkort 3755.

Bilden visar dimesionerna för Vägskyddkort 3755
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Banförslag med bilder och tips
Automatiskt försignalbesked i Hsi4 och Hsi5 utmed linjen
Det finns inget som hindrar att man
ger flera signaler samma adress.
Det finns heller ingen begränsning i
att adresser måste vara
jämna/udda eller multiplar av
något.
Utnyttjar man det och lägger
signalernas adresser överlappande
får man automatiskt rätt
signalbesked i Hsi4 och Hsi5.
Bilden visar att signaler i en riktning
använder jämna adressnummer och
i den andra riktningen används
udda adressnummer.
Vi förutsätter att alla signaler står i
STOPP
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Nu aktiverar vi adress 150grön och
då slår signalen på adress 150 om
till att visa
KÖR 80, Vänta STOPP

Nu aktiverar vi adress 152grön och
då slår signalen på adress 152 om
till att visa
KÖR 80, Vänta STOPP
Samtidigt slår signalen på adress
150grön om till
KÖR 80, Vänta KÖR 80

Nu aktiverar vi adress 154grön och
då slår signalen på adress 154 om
till att visa
KÖR 80, Vänta STOPP
Samtidigt slår signalen på adress
152grön om till
KÖR 80, Vänta KÖR 80
Så på detta sätt kan man få försignaleringen att automatiskt slå om. Detta fungerar på samma sätt för hsi4. Detta fungerar även för för KÖR 40, VARSAMHET för Hsi5or.
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Automatiskt försignalbesked i Hsi4 och Hsi5 som infartsignaler.
Det finns inget som hindrar att
man ger flera signaler samma
adress.
Det finns heller ingen begränsning
i att adresser måste vara
jämna/udda eller multiplar av
något.
Utnyttjar man det och lägger
signalernas adresser överlappande
får man automatiskt rätt
signalbesked i Hsi4 och Hsi5.
Bilden visar att infartsignalernas
adresser är överlappande med
utfartsblocksignalerna.
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Signaler runt en liten station

Bilden visar en typisk station där samtliga signaler kan styras från en SigStyr dekoder 3709
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Signaler runt en liten station med automatisk återgång till STOPP när tågen passerat signalen (2R)

Bilden visar en typisk station där samtliga signaler kan styras från en SigStyr dekoder 3719 och med hjälp av spårledningar kan signalerna fås att automatiskt gå i STOPP när tåg passerat signalen
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Signaler runt en liten station med automatisk återgång till STOPP när tågen passerat signalen (3R)

Bilden visar en typisk station där samtliga signaler kan styras från en SigStyr dekoder 3719 och med hjälp av spårledningar kan signalerna fås att automatiskt gå i STOPP när tåg passerat signalen
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Signaler runt en liten station med automatisk återgång till STOPP när tågen passerat signalen (2R + dekoder 3709)

Bilden visar en typisk station där samtliga signaler kan styras från en SigStyr dekoder 3709 och med hjälp av spårledningar kan signalerna fås att automatiskt gå i STOPP när tåg passerat signalen
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Signaler runt en liten station med automatisk återgång till STOPP och automatiskt KÖR40 via växellägeskänning (2R)

Bilden visar en station där samtliga signaler styrs från en SigStyr dekoder 3719 och med hjälp av spårledningar kan signalerna fås att automatiskt gå i STOPP när tåg passerat signalen och infartsignalerna automatiskt visar KÖR40
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Signaler runt en station med 3 spår och automatisk återgång till STOPP och automatiskt KÖR40 via växellägeskänning (2R)

Bilden visar en station med 3 spår där signalerna styrs från 2st SigStyr 3719 och med hjälp av spårledningar kan signalerna fås att automatiskt gå i STOPP när tåg passerat signalen och infartsignalerna automatiskt visar KÖR40
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Signaler runt en liten station med växlingsmöjlighet

Bilden visar en liten station med växlingsmöjlighet där samtliga signaler kan styras från en SigStyr dekoder 3709/3719

Signalen 2/4 har fått en medgivandedvärg som samsas på samma Signalkort som Hsi3.
Även denna station kan utföras med spårledningar som automatiskt ställer signalerna i STOPP efter att tåg passerat.
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Signaler runt en liten station med slutpunktslykta som möjligör samtidig infart.

Bilden visar en liten station där spår 1 har en slutpunksstopplykta och spår 2 har en skyddsväxel vilket möjligör infart till spår 1 från vänster samtidigt med infart till spår 2 från höger.
Samtliga signaler kan styras från en SigStyr dekoder 3709/3719

Även denna station kan utföras med spårledningar som automatiskt ställer signalerna i STOPP efter att tåg passerat.
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Signaler runt en liten station med Repetersignaler där utfartsignalerna står skymda på avstånd.

Bilden visar en liten station där utfartsignalerna åt höger står på avstånd skymda och därför används Repetersignaler vid plattformen. Samtliga signaler kan styras från en SigStyr dekoder 3709/3719

Även denna station kan utföras med spårledningar som automatiskt ställer signalerna i STOPP efter att tåg passerat.
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Signaler runt en mindre knutpunktstation med växlingsmöjlighet

Bilden visar en knutpunktstation med genomgående dubbelspår, anslutning mot bibana och växlingsmöjlighet där samtliga signaler kan styras från två SigStyr dekodrar 3709/3719
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Signaler runt en större MJ-knutpunktstation med rundgång och växlningsmöjlighet

Bilden visar en större knutpunktstation med MJ-karaktär, anslutning mot flera linjer och med rundgångsmöjlighet där samtliga signaler kan styras från tre SigStyr dekodrar 3709/3719
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Signaler runt en knutpunktstation mot bibana och lastområde

Bilden visar en knutpunktstation med anslutande bibanor och lastplats och där samtliga signaler kan styras från två SigStyr dekodrar 3709/3719
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Signaler runt en 5spårs station och där signalerna kopplas in via prototypkopplingskort

Bilden visar en station med 5 spår och där signalerna kopplas in vi prototypkopplingskort
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Vägskydd vid enkelspår, automatiskt styrd via spårledningar med Signaldekoder 3709

Bilden visar ett vägskydd med halvbomsanläggning som har ljud, ljus och ”FallerCar” stopp. För enkelspår och där vägskyddet styrs från en av den nio signalplatserna hos SigStyr dekodrar 3709
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Vägskydd vid enkelspår, automatiskt styrd via spårledningar med Signaldekoder 3719

Bilden visar ett vägskydd med halvbomsanläggning som har ljud, ljus och ”FallerCar” stopp. För enkelspår och där vägskyddet styrs från en av den nio signalplatserna hos SigStyr dekodrar 3719
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Vägskydd vid dubbelspår, automatiskt styrd via spårledningar med Signaldekoder 3709

Bilden visar ett vägskydd med fyra halvbommar, dubbla klämtade klockor, ljus och ”FallerCar” stopp och där två SigStyr vägskyddkort 3755 sammarbetar och styrs från två av den nio signalplatserna hos SigStyr dekodrar 3709
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Vägskydd vid dubbelspår, automatiskt styrd via spårledningar med Signaldekoder 3719

Bilden visar ett vägskydd med fyra halvbommar, dubbla klämtade klockor, ljus och ”FallerCar” stopp och där två SigStyr vägskyddkort 3755 sammarbetar och styrs från två av den nio signalplatserna hos SigStyr dekodrar 3719

Sid 162 av 181

Vägskydd vid dubbelspår med flera plankorsningar, automatiskt styrd via spårledningar med Signaldekoder 3709

Bilden visar ett vägskydd med två plankorsningar där tre SigStyr vägskyddkort 3755 sammarbetar och styrs från två av den nio signalplatserna hos SigStyr dekodrar 3709
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Vägskydd vid dubbelspår med flera plankorsningar, automatiskt styrd via spårledningar med Signaldekoder 3719

Bilden visar ett vägskydd med två plankorsningar där tre SigStyr vägskyddkort 3755 sammarbetar och styrs från två av den nio signalplatserna hos SigStyr dekodrar 3719
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Liten station med Vägskydd och Signaldekoder 3709

Bilden visar en liten station med vägskydd där vägskydd och samtliga signaler styrs från SigStyr dekodrar 3709
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Liten station med Vägskydd och Signaldekoder 3719

Bilden visar en liten station med vägskydd där vägskydd och samtliga signaler styrs från SigStyr dekodrar 3719
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Liten station med Vägskydd med fyra bommar och dubbla klämtande klockor med Signaldekoder 3709

Bilden visar en liten station med vägskydd där två vägskyddkort används för dubbla klämtande klockor och bomanläggning med fyra halvbommar och samtliga signaler styrs från SigStyr dekodrar 3709
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Liten station med Vägskydd med fyra bommar och dubbla klämtande klockor med Signaldekoder 3719

Bilden visar en liten station med vägskydd där två vägskyddkort används för dubbla klämtande klockor och bomanläggning med fyra halvbommar och samtliga signaler styrs från SigStyr dekodrar 3719
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Skyddssignaler vid tunnel med port (enkelspår)

Bilden visar portkontrollsignaler runt en tunnel med port. Samtliga signaler styrs från SigStyr dekodrar 3709/3719

Signaldekodern kan driva två stycken Pksi och två stycken Pkfsi på en signalplats. Signalerna ska kopplas in på ett speciellt sätt, se bygge av Portkontrollsignal.
Det går att tvinga signalerna i STOPP via dekoderns ingångar.
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Skyddssignaler vid tunnel med port (dubbelspår)

Bilden visar portkontrollsignaler runt en tunnel med port. Samtliga signaler styrs från SigStyr dekodrar 3709/3719

Signaldekodern kan driva två stycken Pksi och två stycken Pkfsi på en signalplats. Signalerna ska kopplas in på ett speciellt sätt, se bygge av Portkontrollsignal.
På så sätt drivs alla åtta signalerna på endast två signalplatser som kan programmeras med samma adress och på så sätt styras gemensamt.
Det går att tvinga signalerna i STOPP via dekoderns ingångar.

Sid 170 av 181

Skyddssignaler vid bro med Bsi1 eller Bsi2

Bilderna visar brosignaler runt en bro. Brosignaler kan vara utförda med en eller två ljusöppningar som bilderna visar. Samtliga signaler styrs från SigStyr dekodrar 3709/3719

Signaldekodern kan driva fyra stycken Bsi på en signalplats. Signalerna ska kopplas in på ett speciellt sätt, se bygge av Brosignal.
Det går att tvinga signalerna i STOPP via dekoderns ingångar.

Sid 171 av 181

Skyddssignaler vid bro med Bsi1 eller Bsi2 (dubbelspår)

Bilderna visar brosignaler runt en bro. Brosignaler kan vara utförda med en eller två ljusöppningar som bilderna visar. Samtliga signaler styrs från SigStyr dekodrar 3709/3719

Signaldekodern kan driva fyra stycken Bsi på en signalplats. Signalerna ska kopplas in på ett speciellt sätt, se bygge av Brosignal.
Det går att tvinga signalerna i STOPP via dekoderns ingångar.
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Skyddssignaler vid plats där skredrisk föreligger

Bilden visar skredvarningsstopplyktor med skredvarningsförsignaler runt en plats där skredrisk föreligger. Samtliga signaler styrs från SigStyr dekodrar 3709/3719

Signaldekodern kan driva fyra stycken Svsl och fyra stycken Svfsi på en signalplats. Signalerna ska kopplas in på ett speciellt sätt, se bygge av Skredvarningsstopplykta.
Det går att tvinga signalerna i STOPP via dekoderns ingångar.
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Skyddssignaler vid plats där skredrisk föreligger (dubbelspår)

Bilden visar skredvarningstoppslyktor med skredvarningsförsignaler runt en plats där skredrisk föreligger. Samtliga signaler styrs från SigStyr dekodrar 3709/3719

Signaldekodern kan driva fyra stycken Svsl och fyra stycken Svfsi på en signalplats. Signalerna ska kopplas in på ett speciellt sätt, se bygge av Skredvarningsstopplykta.
Det går att tvinga signalerna i STOPP via dekoderns ingångar.
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Appendix
Rekommenderade LEDar till signaler
LEDar i PLCC kapsel
Viktigt!! Vissa LEDar i PLCC kapsel har sin ANOD ansluten till LEDens polmarkering.
Bild

Anslutning

Färg

Kapsel

Signal

MJ

Röd

PLCC2

Skärm

H0

Röd

PLCC2

Skärm

H0

Gul

PLCC2

Skärm

H0

Fabrikat
Typnr

Ljusutbyte
Våglängd

Osram

320mcd @20mA

WRT 801

625nm

Sloan

240mcd @20mA

RPLCC-02

621nm

Osram

250mcd @20mA

SUYT 801

590nm

Avago
Gul

PLCC4

Skärm

H0

Gul

PLCC2

Skärm

H0

Grön

PLCC2

Skärm

H0

Grön

PLCC2

Skärm

H0

Varmvit

PLCC2

Skärm

H0

ASMC-PAB9TV005-V1

450mcd @20mA

YPLCC-02

586nm

67-21/GHCBV1/2T
Osram

PLCC4

Skärm

H0

Färg

Kapsel

Signal

MJ

Röd

0805

Skärm

N

592nm

Sloan

Everlight

RGB

715mcd @50mA

LT T67CS2U1

Leverantör
Best nr
ELFA Distrelec
17511254
(fd. 75-112-54)
ELFA Distrelec
17518711
(fd. 75-187-11)
ELFA Distrelec
17511255
(fd. 75-112-55
ELFA Distrelec
17510464
(fd. 75-104-64)
ELFA Distrelec
17518720
(fd 75-187-20)

900mcd @20mA

ELFA Distrelec

518nm

11042257

560mcd @20mA

ELFA Distretec

523nm

17531182
ELFA Distrelec

Sloan
NPLCC02

820mcd @20mA

Sharlight
RGB3528

100/400/80 @20mAmcd
615/518/460nm

Swech
Slm1411

Fabrikat
Typnr

Ljusutbyte
Våglängd

Leverantör
Best nr

Sloan
R0805-02

100mcd

ELFA Distrelec
17518709

Sloan
Y0805-02

140mcd @20mA

Sloan

520mcd @20mA

G0805-02

520nm

Sloan
N0805-02

700mcd @20mA

3300-3500K

17518707
(fd. 75-187-07)

* fd. XX-YYY-ZZ = Äldre ELFAnummer

LEDar i 0805 kapsel
Bild

Anslutning

Gul

Grön

Varmvit
* fd. XX-YYY-ZZ = Äldre ELFAnummer

0805

0805

0805

Skärm

Skärm

Skärm

N

N

N

637nm

595nm

3000-3500K

(fd. 75-187-09)
ELFA Distrelec
17518718
(fd. 75-187-18)
ELFA Distrelec
17518701
(fd. 75-187-01)
ELFA Distrelec
17518705
(fd. 75-187-05)
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LEDar i 0603 kapsel
Bild

Anslutning

Färg

Kapsel

Signal

MJ

Röd

0603

Skärm

N+Z

Gul

Grön

Varmvit

0603

0603

0603

Skärm

Skärm

Skärm

N+Z

N+Z

N+Z

Fabrikat
Typnr

Ljusutbyte
Våglängd

Sloan

120mcd @20mA

R0603-02

630nm

Sloan

120mcd @20mA

Y0603-02

592nm

Sloan

420mcd @20mA

G0603-02

520nm

Sloan

650mcd @20mA

N0603-02

3000-3500K

Leverantör
Best nr
ELFA Distrelec
17518708
(fd. 75-187-08)
ELFA Distrelec
17518717
(fd. 75-187-17)
ELFA Distrelec
17518700
(fd. 75-187-00)
ELFA Distrelec
17518704
(fd. 75-187-04)

* fd. XX-YYY-ZZ = Äldre ELFAnummer

LEDar i 3mm kapsel (för matning av ljusledare)
3mm LEDar monteras på Signalkort 3750 och med krympslang görs ljusfiberanslutning.
Bild

Anslutning

Färg

Kapsel

Röd

3mm

Gul

Grön

Varmvit

3mm

3mm

3mm

Signal

Signalkort
(Ljusfiber)

Signalkort
(Ljusfiber)

Signalkort
(Ljusfiber)

Signalkort
(Ljusfiber)

MJ

H0
N

Fabrikat
Typnr

Ljusutbyte
Våglängd

Leverantör
Best nr

800mcd @20mA

Swech
swled3mmcir

Z
H0
N
Z
H0
N
Z
H0
N
Z

600mcd @20mA

Swech

595nm

swled3mmciy

800mcd @20mA

Swech

520nm

swled3mmigr

4000mcd @20mA

Swech

3300K

swled3mmiww
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Rekommenderat material till signaler och dekodrar
Tunn anslutningstråd till LEDar
Till LEDar med kapsel PLCC rekommenderas
emaljerad koppartråd 0,2mm:
ELFA Distrelec: 15517230 (fd. 55-172-30)
Till LEDar med kapsel 0805 eller 0603
rekommenderas emaljerad koppartråd 0,1mm:
ELFA Distrelec: 15517131 (fd. 55-171-31)

Signalbusflatkabel mm
Flatkabel, 10polig, till signalbussen:
Swech: fkg127_10p
ELFA Distrelec: 15566402 (fd. 55-664-02)
Electrokit = 31670207

Flatkabelkontakt, 10polig, till signalbussen:
Swech: swfk25410p
ELFA Distrelec: 14315016 (fd. 43-150-16)
Electrokit = 41000574
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Anslutning till Signaldekodrar och Vägskydd mm
Flatkabel, 16polig, till signaldekoder 3709/3719:
Swech: fkg127_16p
ELFA Distrelec: 15566404
Electrokit = 31670204

Flatkabelkontakt, 16polig, till signaldekoder
3709/3719:
Swech: swfk25410p
ELFA Distrelec: 14315032
Electrokit = 41000576

Flatkabel, 14polig, till vägskydkort 3755:
Swech: fkg127_14p
ELFA Distrelec: 15566404
Electrokit = 31670212

Flatkabelkontakt, 14polig, till vägskydkort 3755:
Swech: swfk25410p
ELFA Distrelec: 14315024
Electrokit = 41000575
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Anslutning till Rapportkort
Molex stiflistkontakt:
Electrokit = 41003590

Molex Kontakthus med färdigt kablage
Electrokit = 41002825

Skruvplint
Electrokit = 41002397
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Äldre utgåvor av denna handbok
Denna handbok gäller för angivna programversioner. Har du en äldre programversion så skiljer sig en
del funktioner, CVn och programmering. Du hittar älder utgåvor av handboken här:
Handbok för SigStyr Signaldekoder 3709/3719 med programversion 4.0
http://www.proprat.com/sigstyr/handbok37xxv4.pdf
Handbok för SigStyr Signaldekoder 3709 med programversion 3.0
http://www.proprat.com/sigstyr/handbok37xxv3.pdf
Handbok för SigStyr Signaldekoder 3709 med programversion 2.0
http://www.proprat.com/sigstyr/handbok37xxv2.pdf
Handbok för SigStyr Signaldekoder 3709 med programversion 1.0
http://www.proprat.com/sigstyr/handbok37xxv1.pdf

Andra referenser och länkar
Film som visar den nya mer flämtande blinkkarakeristiken i v5.0
https://youtu.be/xEDN0PwnjsA
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Historik
SigStyr Vägskyddkort 3755 - Programversion 1.1
–

Bugg i v1.0 fixad där vägskyddet inte alltid hölls fullt aktiverat innan bomfällning och när
man använder de äldre blinkfrekvenserna 120/60/40 Bpm. Felet yttrar sig som att ljudet
hackar till ibland och att Faller-Car utgången släpper kort och drar sedan.

SigStyr Signaldekoder 3709/3719 - Programversion 5.0
–
–

Nytt mer flämtande blink kan väljas via CV 16n.
Bugg i v4.0 fixad där val av ingångar för styrning av vägskydd tidigare inte alltid fungerade
som det skulle.

SigStyr Signaldekoder 3719 - Programversion 4.0
Ny dekoder på ny hårdvara som ärver funktionerna i SigStyr Signaldekoder 3709
– Stöd för att styra signalerna via LocoNet och DCC. Samtidig styrning är tillåten men kan
programmeras till att bara styras via DCC eller bara via LocoNet
– Stöd för återrapportering av ingångar med SigStyr Rapportkort 3748 via LocoNet. Även
ingångarna i kontakt P2 på dekodern kan rapporta via LocoNet.
Upp till 9st Rapportkort kan kopplas till Signalbussen där varje Rapportkort har 8st ingångar.
Kontakt P2 på dekodern har 7st ingångar.
Totalt kan därför upp till 79st ingångar rapporteras via LocoNet.
– Omvandla KÖR80 kommando till KÖR40 om en eller flera ingångar är aktiverade.
– Val av spårledningsingångar kan nu göras även till rapportkort så att Vägskydd kan styras och
signaler direkt ställas i STOPP från valfritt rapportkort.
– Val av ingångar för att omvandla KÖR80 till KÖR40 kan ställas in för P2 eller valfritt
rapportkort.
– Spårledningar håller nu signalen i STOPP även om annat DCC kommando mottages.
Tidigare kunde signalen kort slå om för att sedan direkt återgå till STOPP.
– Dvsi har nu som standard endast 4st aspekter men genom CV programmering aktiveras de
tidigare 6st aspekterna. Allt för att spara adresserbart område då de extra två aspekterna är
mindre vanligt förekommande.
– Vid val av släckt mDvsi hålls dvärgen nu bara tänd vid RÖRELSE TILLÅTEN.
– CV numreringen till viss del ändrad och många nya CVn införda för LocoNet inställningar.

SigStyr Signaldekoder 3709 - Programversion 4.0
–
–
–

–
–

Omvandla KÖR80 kommando till KÖR40 om en eller flera P2 ingångar är aktiverade.
Spårledningar håller nu signalen i STOPP även om annat DCC kommando mottages.
Tidigare kunde signalen kort slå om för att sedan direkt återgå till STOPP.
Dvsi har nu som standard endast 4st aspekter men genom CV programmering aktiveras de
tidigare 6st aspekterna. Allt för att spara adresserbart område då de extra två aspekterna är
mindre vanligt förekommande.
Vid val av släckt mDvsi hålls dvärgen nu bara tänd vid RÖRELSE TILLÅTEN.
CV numreringen till viss del ändrad.
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SigStyr Signaldekoder 3709 - Programversion 3.0
–

–
–

Stöd för nya signaler:
Repetersignal
Brosignal
Stopplyckta
Skredvarningsignal
Tunnelportsignal
Försignalbeskeden sätt nu till STOPP vid komamndot All-STOPP
Inställning för direkt tändning och släckning av LEDar för att efterlikna moderna signaler där
ljuset inte tänds mjukt

SigStyr Signaldekoder 3709 - Programversion 2.0
–
–
–
–

Stöd för Vägskydd med Vägskyddkort 3755
Minns försignalbesked i Hsi4 och Hsi5
Överlappande tänd och släckning av LEDar
Spårledningsingång med fördröjd avaktivering införd via P2 kontakten

SigStyr Signaldekoder 3709 - Programversion 1.0
Första utgåvan med stöd för styrning via DCC av alla vanliga svenska signaler.

