
Multidekodér  s Atmelem 

 Multidekodér je plně kompatibilní s NMRA-DCC a lze jej provozovat se všemi běžnými 

digitálními centrálami. (např. Uhlenbrock Intellibox, Roco-Digital, Twin-Center, Lenz Digital 

Plus, Arnold Digital, Digitrax, NanoX). Výhodou je samostatné napájení. Z  DCC si bere 

jenom signál pro ovládání.  

Technická data 

Provozní napětí   12 V až 18 V stejnosměrné nebo střídavé 

Počet výstupů    8 

Max. trvalý proud na výstupu  1 A 

Max. impulsní proud na výstupu 3 A 

Způsob provozu   8 režimů 

Napětí na výstupu   12 V ss, spíná proti společnému +pólu 

Popis funkce 

Multifunkční dekodér  pracuje ve formátu NMRA -DCC. Díky jednoduchému programování je 

libovolně použitelný pro ovládání výhybek, mechanických návěstidel, 2, 3 a 4 znakých 

světelných návěstidel, nebo světelného přejezdu, osvětlení ulic a domečků a mnoho dalšího. 

Nastavení adresy a režimu probíhá ve formátu DCC s jakoukoliv běžnou digitální centrálou 

nebo pomocí počítačového programu. Pro ochranu elektroniky je modul opatřen pojistkou. 

Při přetížení pojistka odpojí všechny spotřebiče připojené na výstupech. Jakmile přetížení 

pomine, pojistka za 10-30s, opět automaticky sepne. Výstupy nejsou jištěny proti tvrdým 

zkratům, jen proti přetížení. Při použití reverzačního modulu můžeme ovládat také motorové 

přestavníky. Dekodér neumí řídit servopohony. 

Nastavení režimu a adres výstupům 

Nastavení režimu se provádí současně s nastavením adres výstupům, viz tabulka. Dekodér 

se nastavuje v režimu výhybky, ne lokomotivy. Krátce stiskněte tlačítko, navolí se patřičné 

číslo a přehodí výhybka vlevo nebo vpravo, podle zvoleného režimu. LED zhasne, jako 

potvrzení navoleného režimu provozu. Automaticky se přidělí skupina adres výstupům. 

     REŽIM  Funkce na výstupu 

I. 4  elektromagnetické výhybky,  impuls 1 s 

II. 4  elektromagnetické výhybky,  impuls 0,5 s  

III. 2 dvouznaká návěstidla a 2 výhybky impulz 0,5s 

IV. 4 dvouznaká návěstidla, pro LED použít srážecí odpor 

V. 8 samostatných LED světel se srážecím odporem 

VI. 1 dvouznaké návěstidlo,1 světelný přejezd, 2 výhybky 

VII. 2 čtyřžnaká návěstidla 

VIII. 2 tříznaká návěstidla a 1 výhybka 


