
 

 

 

 

 

 SigStyr 3748 
Rapportkort för återrapportering av 

spårledningar och växellägen 

Ansluts till signalbussen från dekoder 3719. 

Rapportkortet har 8st galvaniskt skilda ingångar som via 

dekodern rapporterar sina tillstånd via LocoNet 

• 8st rapporterande ingångar som kan arbeta i par eller individuellt 

• Ingångarna kan anslutas direkt till Spårledningskort 3743 

 

Rapportortet håller koll på växellägen och upptaget spår. 

Med Rapportkortets ingångar anslutna till spårledningar får du rapporter via LocoNet när ett spår är upptaget och när 

spåret blir ledigt. Du kan också känna av växellägen och även ansluta strömbrytare för lokal omläggning av växlar eller 

styra andra tillbehör. 

Funktioner med Rapportkort 3748 och Signalkoder 3719: 

• 8st polaritetskyddade och galvaniskt isolerade ingångar, 8-24VDC. 

• Varje ingång har ett håll-filter och en lysdiod för att indikera aktiverad. 

• Upp till 9st Rapportkort kan kopplas in på Signaldekoderns Signalbuss vilket ger 72st ingångar. 

• I Signaldekodern kan ingångarna programmeras för att fungera i par eller individuellt 

• Individuella ingångar används för spårledningar eller känna av växelläge genom spårkorspolaritet. 

• Ingångar som arbetar i par kan känna av växellägen med sensorer, ändlägesbrytare eller med hjälp av SR 

(Set/Reset) logik funktionen i Signaldekodern. 

• När en ingång ändrar läge rapporterar Signaldekodern detta över LocoNet med: 

<B2> meddelanden för Spårledningar. Både 4k och 2k adressrymd stöds 

<B1> meddelanden för växellägen. Både C/T och AUX stöds 

<B0> meddelanden för att styra andra tillbehör. 

 

 

Levereras: 

Rapportkortet leveras i ESD skydd och snabbguiden 3748. 

Dokumentation: 

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

Tomas Lannestedt 

Primusgatan 50 

11267 Stockholm 

Epost: 

tomas@proprat.com 

Internet: 

http://www.proprat.com/sigstyr 

 

 

Tekniska data 

Ingångar 

 

 

Inimpedans 

8st galvaniskt optoisolerade ingångar 

8-24VDC 

Polaritetskyddade och med håll-filtrering. Kan anslutas direkt till DCC signalen 

10k/1k+1μ.  Leder först då inspänningen överstiger 5V 

Strömförbrukning Kräver ingen extern spänningsmatning 

Dimmension 43x50x18 (LxBxH) mm  (inkl kontakter) 

Anslutning IDC kontakt för 10polig flatkabel till dekoderns signalbuss 

16st lödanslutningar för ingångar 

Adresser Ingångarnas funktioner programmeras i par och adress för varje par kan väljas helt fritt i 

intervallet 1-2047/(1-4095.) 

Ingångsfunktioner: 

 

  Styrning  (SW_REQ) 

 

 

  Växleläge (SW_REP) C/T 

 

  Växelläge (SW_REP) AUX 

 

 

 

 

  Spårled. (INPUT_REP) 4k 

 

  Spårled. (INPUT_REP) 2k 

Samtliga ingångar kan fås rapportera inverterat 

 

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> 

 

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. 

 

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 

Inkoppling: 

 


