
55069   Dekodér pro 8 serv, verze 4.0 

 Dekodér 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   7 V až 18V ss/st (doporučeno 10Vst) 

Počet výstupů    8 x servo 

Rozsah adres    1 - 1024 

Napětí na servech   3-5V regulovatelné  

Koncové polohy ramen  30 až 170 stupňů,  CV35 až CV42 (odpojovač PIC) 

Rychlost serva   0 až 3 na CV3 až CV6 (odpojovač PIC) 

Programování  adresy výstupů tlačítko 

 

Popis funkce 

Dekodér pracuje ve formátu NMRA -DCC. Je určen pro ovládání výhybek, mechanických návěstidel, vrat 

remízy a podobného příslušenství, kde potřebujeme pohyb řízený digitálně. Nastavení adresy a ostatního 

probíhá ve formátu DCC s jakoukoliv běžnou digitální centrálou nebo pomocí počítačového programu. 

Nastavení mimo CV1, se musí provádět signálem z programovací koleje. Aby se nastavování projevilo jen 

na správném procesoru, je neprogramovaný dekodér opatřen odpojovačem PIC. Ten je nutné po ukončení 

nastavení dát zpět do polohy ON. 

 

 

Z výroby je nastavena skupina serv A, CV1=1, adresy výstupů 5,6,7,8. 

Skupina B, CV1=2, adresy 9,10,11,12. Při změně CV1, stačí stlačit a držet příslušné tlačítko TL1 nebo TL2 

a přehodit některou ze čtveřice výhybek. Procesor si adresu výstupu vypočítá sám. Přímé nastavování CV1 

nefunguje. Konektor serva se nasazuje signálovým, bílým nebo žlutým vodičem směrem k procesorům 

 



 

 

 

CV z výroby rozsah Popis-význam 

 A=1, B=2  Primární adresa CV1=1, 5,6,7,8, CV1=2, 9,10,11,12 

1 1 a 2 0 - 255 Adresy  1 až 1024 

3 1 0 - 3 Rychlost serva 1 

4 1 0 - 3 Rychlost serva 2 

5 1 0 - 3 Rychlost serva 3 

6 1 0 - 3 Rychlost serva 4 

35 100 70 - 140 Pozice vpravo pro servo 1 

36 100 70  - 140 Pozice vpravo pro servo 2 

37 100 70  - 140 Pozice vpravo pro servo 3 

38 100 70  - 140 Pozice vpravo pro servo 4 

39 200 240 - 110 Pozice vlevo pro servo 1 

40 200 240 - 110 Pozice vlevo pro servo 2 

41 200 240 -110 Pozice vlevo pro servo 3 

42 200 240 - 110 Pozice vlevo pro servo 4 

. 

Před nastavováním hodnot na CV3 až 42, je nutné odpojit NEnastavovaný PIC odpojovačem do polohy 

OFF. Po naprogramování je třeba odpojovač vrátit do polohy ON. Signál bereme z programovací koleje. 

Dekodér má zapojení pro potlačení zakmitnutí při zapnutí. Na účinnost má vliv velikost napájecího napětí a 

kvalita serva.  

Nastavení napětí pro serva se provádí trimrem uprostřed. Volíme napětí podle výrobce nebo nastavíme 

hodnotu podle klidného chodu ramene serva. 

Pokud potřebujeme, aby servo přestavovalo opačně, obrátíme hodnoty pozice u konkrétního výstupu. 

Nastavování jiných CV než jsou v tabulce, znamená většinou zneschopnění programu a tím i funkčnosti 

dekodéru. Oprava je možná jen přehráním správného firmware v PIC. 

 

Dotazy na www.dccdoma.cz, dccdoma@seznam.cz 
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