
Această stație de comandă este ideală în modelismul feroviar digital. Este bazată pe un sistem open 
source numit DCC++ pentru operarea trenulețelor electrice echipate cu decodoare digitale.                 
În configurația actuală poate fi folosită pentru comanda trenulețelor la scara HO, dar prin schimbarea 
sursei de alimentare poate fi folosit la scările TT, N sau Z. 

 

Produsul este un set de construit preconfigurat ce folosește atât componente electronice cât și      
componente mecanice și software. 

Setul conține 
 plăcile electronice asamblate și preconfigurate 

 firmware preinstalat și testat 

 carcasă de plexiglas cu capac pentru protecție 

 sursă de alimentare: intrare 220V / ieșire de 18 V DC / 1.3 A 

 fire ce conectare pentru traseul principal de rulare și linia de programare a locomotivelor 

 cablu USB 

Caracteristici 
 Conformă cu standardele NMRA DCC 

 Control simultan pentru mai multe locomotive 

 Controlul vitezei în 128 de trepte 

 Sunt acceptate toate adresele lungi și scurte în modurile DCC 

 Controlați toate funcțiile locomotivei  F0-F28 

 Activați / dezactivați toate adresele funcțiilor accesoriilor 0-2048 

 Linie dedicată pentru programarea locomotivei 

 Linie dedicată pentru operare 

 Controlați senzori, macazuri și rotative DCC 

 Accesați și controlați direct pinii IO Arduino IO pentru funcții diverse 

 Limitarea curentului la 2A 

 Protecție la scurtcircuit pe traseul de rulare 

 Interfațare cu diverse programe de control precum JMRI 

Stație de comandă digitală pentru 
trenulețe electrice 
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Conectarea stației prin USB folosind JMRI 
 Descarcati și instalați JMRI de la urmatoarea adresă: https://www.jmri.org/ 

 Pentru a conecta computerul la o stație de comandă DCC++, instalați mai întâi driverele 
corespunzătoare. Când sunt instalate driverele cerute de calculator, conectați stația de     
comandă la   computer utilizând un cablu USB standard. 

 După instalarea driverelor, sunteți gata să configurați JMRI. Porniți JMRI, apoi accesați 
panoul de preferințe. Aceasta se deschide automat prima dată când este deschis programul 
sau îl puteți selecta din meniul „Edit”. 

 Selectați „DCC ++” din caseta de selectare („System Manufacturer”). 

 Selectați "DCC ++ Serial Port" din a doua casetă de selectare ("System Connection") 

 Selectați portul USB / Serial corespunzător din cea de a treia casetă de selecție („Serial Port”) 

 Click pe „Save” 

 Reporniți programul 
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Conectarea stației la traseul principal și de programare 
 Urmăriți diagrama de mai jos pentru a conecta stația la traseele dumneavoastră 

18 V DC 

Spre traseul  

principal 

Spre șina  

programabilă 

Vin  GND 

USB 

ATENȚIE! NU folosiți 

această mufă de 

alimentare!  

Placa Arduino acceptă 

maxim 12 V DC 

Placa de bază 

Extensia 

plăcii de bază 
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Tel. +40 (0)72 6943405 

atelier@atelieruldemodelism.ro  

Operarea stației de comandă trebuie facută cu atenție pentru a evita scurt-circuitele atunci când 
conectați șinele. Conectarea incorectă poate distruge circuitele electrice. 

MAXQ S.R.L. nu este responsabilă pentru efectele utilizării produselor livrate într-un mod neconform 
cu destinația acestora.  

Este un sistem open source 
Configurează și extinde sistemul cu opțiuni nelimitate. Din acest motiv codul sursă este disponibil. 
Astfel, puteți accesa următoarele pagini de documentație: 

 

Codul sursă  pentru stația de comandă: https://github.com/hobees/BaseStation 

Codul sursă pentru interfața grafică: https://github.com/hobees/Controller 

Documente diverse: https://github.com/hobees/Documentation 

Planificator trasee: https://github.com/hobees/Track-Plans 

JMRI: https://github.com/JMRI/JMRI 

Aplicatia Android Engine Driver: https://github.com/JMRI/EngineDriver 


