
 

 

 

 

LocoNet och DCC 

 SigStyr 3719 
Svensk Signaldekoder 

9signaler → 1dekoder 

Bygger du Svenskt är detta Signaldekodern för dig. 

Med dekodern styr du via DCC eller LocoNet 9st valfria Svenska Signaler och deras 

signalbesked helt enligt Svensk förebild. Signalerna ansluts enkelt till dekodern via 

flatkablar. Val av signalbesked görs från din körkontroll eller dator via DCC eller 

LocoNet på samma sätt som andra tillbehörs styrs. Via LocoNet kan du också få 

återrapportering av spårledningar och växellägen med särskilda Rapportkort. 

Funktioner i dekodern: 

• Hanterar 9st valfria signaler som ansluts via flatkabel. 

• Samtliga Svenska signalbesked för Huvudsignaler med 2-5 ljusöppningar. 

• Fristående Försignaler med 1-3 ljusöppningar alternativt Repetersignal 

styrs automatiskt och delar signalplats med sin huvudsignal. 

• Fristående Dvärgsignaler eller som Medgivandedvärg till Huvudsignal. 

• Huvuddvärgsignaler (2-sken signalering stöds). 

• Andra signaler stöds som Stopplykta, Brosignal, Skredvarning, Tunnelport... 

• 60/80 Blink per minut valbart med eller utan mjuk tänd/släckning. 

• Styrning av vägskydd inkl bommar, ljus och ljudsignal via SigStyr 3755. 

• Återrapportering av spårledningar och växlar samt styrning via LocoNet 

• Automatiskt återgång till STOPP efter att tåg passerat signalen. 

• Automatiskt KÖR40 beroende på kommande växelläge. 

• Programmerbar via CV på programmeringspår. 

• DCC/LocoNet adresser kan programmeras utan CV programmering. 

• Särskild address för All-STOPP och adress för att rapportera alla ingångar. 

• Försignalbesked i Hsi4 och Hsi5 kan följa sina efterliggande Huvudsignaler. 

 

 

 
 

 

 
Hsi2 Hsi3 Hsi4 Hsi5 

 

   
Fsi1 Fsi2 Fsi3 

 

  
Dvsi Hdvsi 

 

 

 

 
 

 
Hsi+mDvsi Spsl+mDvsi  

Levereras: 

Dekodern leveras i ESD skydd och med dekoder kommer en kortslutningsbygel (60/80 bpm) och snabbguiden 3719. 

Dokumentation: 

 Snabbguide: http://www.proprat.com/sigstyr/snabbguide3719.pdf 

 Handbok: http://www.proprat.com/sigstyr/handbok37xx.pdf 

Med en dekoder driver du samtliga signaler runt en liten station: 
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Tekniska data 

Matningsspänning 8-24VDC, 12VDC rekommenderas  

Strömförbrukning 

DCC Ström 

LocoNet last 

Nominellt 40-80mA (Max 200mA) Förbrukningen beroende på signalbilder. 

10-15mA 

100kOhm 

Dimmension 65x65x17 (LxBxH) mm  (inkl kontakter) 

Digital DCC, CV programeringsläge = Direct Mode. 

LocoNet, (<B0>, återrapporteringing via <B1> eller <B2> eller styrning <B0>) 

Signalanslutning IDC kontakt för 10polig flatkabel. Signalerna kopplas i rad efter varandra med 

mellanliggande flatkablar. 

Signaladresser Kan väljas helt fritt i intervallet 1-2048. Olika signalers adresser kan läggas 

överlappande. Varje signal har en basadress och signaler som behöver fler adresser 

bokar de direkt följande adresserna utifrån sin basadress. 

Signalers adress programmeras via CVn eller via ett speciellt programmeringsläge som 

inte kräver CV programmering. 

Från fabrik kommer signaladresserna programmerad 10,20,30,40,50,60,70,80,90 och 

adress 100 som används för All-STOPP och 1016 som används för All-Rapport. 

Signaltyper Hsi2 med eller utan Fsi2, Repeter  eller mDvsi   (2-sken signalering stöds)  

Hsi3,4,5 med eller utan Fsi3, Repeter eller mDvsi   (Hsi5+mDvsi tar en extra signalplats) 

Dvsi   (stöder även Vilkorligt STOPP) 

Hdvsi   (2-skens signalering stöds) 

Vsk   (Vägskydd kräver SigStyr 3755 och då styrs Vsi, Vfsi och Vtsi, bommar och ljud) 

Bsi   Brosignaler (4st Bsi upptar en signalplats, stöd för bsi1 eller bsi2) 

Spsl   Slutpunktsstopplykta med eller utan mDvsi 

Pksi   Portkontrollsignal för tunnelportar (2st Pksi med Pkfsi upptar en signalplats) 

Svsl   Skredvarningsstopplykta (4st Svsl med 4st Svfsi upptar en signalplats) 

Återrapportering För återrapportering av växelläge, spårledning eller styrning av andra tillbehör används 

rapportkort 3748. Återrapporteringen av ingångar och signaler sker via LocoNet  

Inkoppling: 

 


