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Overensstemmelseserklæring  

 

Vi, ESU elektroniske løsninger ulm GmbH & Co. KG, Edisonallee 29, D-

89231 Neu-Ulm, Tyskland, erklærer eneansvarligt, at produktet  

Produktbeskrivelse: SwitchPilot 3 Servo. 

Varenummer: 51832.  

Opfylder alle relevante bestemmelser i direktivet om elektromagnetisk 

kompatibilitet (2004/108 / EG). Følgende harmoniserede standarder er 

blevet anvendt: 

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009: Elektromagnetisk kompatibilitet - krav til 

husholdningsapparater, elværktøjer og lignende apparater - Del 1: Emissi-

on - Produkt 

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008: Elektromagnetisk kompatibilitet 

- Krav til husholdningsapparater, el-værktøjer og lignende apparater - Del 

2: Immunitet - Produktfamiliestandard. 

1. Overensstemmelseserklæring  
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Copyright 1998 - 2017 af ESU elektroniske løsninger ulm GmbH & Co KG. Elektriske egenskaber og dimensioner kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. ESU 

kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller følgeskader, der skyldes ukorrekt anvendelse af produktet, unormale driftsforhold, uautoriserede ændringer af produkterne osv.  

Ikke egnet til børn under 14 år. Uhensigtsmæssig brug kan medføre skade på grund af skarpe punkter og kanter.  

Märklin® og mfx® er et registreret varemærke tilhørende firmaet Gebr. Märklin® og Cie. GmbH, Göppingen, Tyskland. RailCom er et registreret varemærke tilhørende firmaet Lenz Elektronik 

GmbH, Giessen, Tyskland.  

Alle de øvrige varemærker ejes af deres respektive rettighedshavere.  

ESU elektroniske løsninger ulm GmbH & Co. KG fortsætter med at udvikle produkterne i overensstemmelse med virksomhedens politik. Derfor forbeholder ESU sig ret til at foretage ændrin-

ger og forbedringer af de produkter, der er anført i denne vejledning, til enhver tid og uden forudgående notering.  

Duplikationer og reproduktioner af denne dokumentation er strengt forbudt og skal være tilladt af ESU.  
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2. WEEE-deklaration 

Bortskaffelse af forældet elektrisk og elektronisk udstyr (som praktiseret 

i EU og andre europæiske lande med dedikerede indsamlingssyste-

mer).  

Dette mærke på produktet, emballagen eller Relevant do-

kumentation angiver, at dette produkt må ikke behandles 

som husholdningsaffald. I stedet dette produkt skal bort-

skaffes på en passende måde, indsamlingssted for gen-

brug af elektrisk og elektronisk udstyr hårde hvidevarer. 

Således bidrager du til at undgå negativ indvirkning på miljøet og folks 

sundhed kan være forårsaget af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Gen-

brug af materialer bidrager til at bevare vores naturressourcer. For mere 

information vedrørende genbrug af dette produkt bedes du kontakte din 

lokale myndighed, din renovationsservice eller forhandler / butik hvor 

Du købte dette produkt. 

 

Vigtige bemærkninger - Læs dette først 

3. Vigtige bemærkninger - Læs dette først 

Vi lykønsker dig med dit køb af en ESU Switch Pilot dekoder. Denne vej-

ledning vil guide dig trin for trin gennem funktionerne af dekoderen.  

Vigtigt advarsel: 

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt. Selvom SwitchPilot er desig-

net som en robust enhed, kan en forkert tilslutning muligvis føre til fejl el-

ler endda til ødelæggelsen af enheden.  

Undgå kostbare eksperimenter. 

 

• Switch Pilot er udelukkende beregnet til brug sammen med modeltog. 

Den må kun betjenes med de anførte komponenter her. Enhver anden 

brug er ikke tilladt. 

• Ethvert tilslutning skal udføres, mens strømmen er afbrudt. 

• Enhver strømforsyning skal være beskyttet af en sikring eller afbryder for 

at undgå eventuelle farer som f.eks. afbrænding af kabler i tilfælde af en 

kortslutning. Brug kun transformatorer, der er specielt designet til model-

tog, der bærer VDE / EN mærkerne. 

• Brug aldrig SwitchPilot uden opsyn. SwitchPilot er ikke (børns) legetøj. 

• Overhold ledningsprincipperne som beskrevet i denne vejledning til til-

slutning af eksterne komponenter. Andre kredsløb kan forårsage skade 

på SwitchPilot. 

• SwitchPilot er ikke vandtæt. Det er ikke beregnet til udendørs brug. Hvis 

du bruger dette produkt til udvendige applikationer, gør du det på din 

egen risiko. 

• Forsøg ikke at åbne dit SwitchPilot-modul. Upassende behandling kan 

forårsage skade eller ødelæggelse. 
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Takket være RailCom® er det også muligt at læse data på hovedsporet. 

Nogle af SwitchPilot-dekoderne kan nemt indstilles via en 3-knappers 

LED-indgangsenhed. Ved at bruge LokProgrammer kan en ny firmwarefil 

downloades til SwitchPilot når som helst. 

SwitchPilot dekodere leveres i en robust krop og skiller sig ud på grund af 

deres fremragende ydelse kontra pris. 

 

5.1.1. SwitchPilot oversigt 

          SwitchPilot V2.0   SwitchPilot Servo V2.0 

DCC tilstand        Ja 

Motorola tilstand           Ja 

DCC programmering          Ja    Ja 

4 dob. transistor udgange         1,5A 

2 servo udgange           Ja 

4 servo udgange        Ja 

Tilbagemeldingsinput          Ja 

RailCom®            Ja    Ja 

Input enhed        Ja 

Opdaterbar            Ja    Ja 

5.1.2. SwitchPilot V2.0 

SwitchPilot er en universel dekoder til brugere, der primært har dobbelt-

magnetiske motorer installeret, men gerne vil teste servoteknologien. Der-

for har SwitchPilot fire udgange (1-4) til at skifte op til 4 dobbelt-

magnetventiler (f.eks. Switches) eller 8 tilbehør som uncouplers eller lys-

funktioner. 

Hver udgang kan programmeres individuelt til kontinuerlig eller pulseren-

de output med variabel pulsvarighed eller blink. 

Det er således muligt at forbinde lyspærer eller lysdioder uden yderligere 

relæer. Automatisk fading sikrer realistisk tænding og slukning af signal-

lamper. Derudover kan to kommercielt tilgængelige RC-servoer til hobby-

artikler forbindes direkte til SwitchPilot (udgange 5-6). Deres hastighed og 

ende position kan tilpasses efter behov.  

Funktioner 
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ESU SwitchPilot 3 Servodekodere er optimeret til stationær brug på dit 

modeltoglayout og blev udviklet til at styre op til otte RC servodrev. 

4.1. Generelle egenskaber 

SwitchPilot 3 Servo har otte udgange til styring af RC servo drev. Den kan 

styre disse drev så præcist, at der udover sporskifter, kan enhver anden 

langsom bevægelse styres.  

SwitchPilot 3 Servo har indbygget tændingsimpulsundertrykkelse at fjerne 

eller reducere det systemrelaterede "ryk" af RC-servoer når forsynings-

spændingen påføres. Endvidere kan strømforsyningen til servoen afbry-

des for at forhindre nogle billige servoer fra "nynnende".  

SwitchPilot 3 Servo kan modtage sin strøm direkte fra digitalt system eller 

en ekstern DC eller AC strømforsyning.   

SwitchPilot 3 Servo understøtter multi-protokol drift og kan bruges med 

centrale enheder, der understøtter Märklin® Motorola® system (f.eks. 

6021, Central Station® eller Mobile Station®), men også DCC aktiverede 

kommandostationer. Konfiguration kan udføres ud på main (POM - Pro-

grammering på Main) og programmeringen spore. Takket være RailCom® 

kan CV’er også læses.  

Betjening med Roco® Lokmaus 2 er ikke mulig: Lokmaus 2 sender kun 

DCC lokomotiv kommandoer i stedet for de nødvendige tilbehørskom-

mandoer.  

Som en særlig funktion kan SwitchPilot 3 Servo bruges fuldstændigt uden 

et digitalt center. Hvis det ønskes kan der tilsluttes op til 16 knapper til di-

rekte skift af servoer.  

For at forenkle den ret besværlige konfiguration af tilbehørs dekodere, har 

SwitchPilot 3 Servo et innovativ betjening koncept bestående af et 4-

liniers, belyst OLED-display og tre inputknapper. Alle indstillinger kan kon-

trolleres direkte på dekoderen, når som helst ved hjælp af displayet og 

ændret, hvis det ønskes. "Programmering" ved hjælp af din kommando-

station er ikke påkrævet. Det kan ikke blive lettere.  

 

 

 

4.2. Tekniske data  

 

4.3. Leveringsomfang  

SwitchPilot 3 Servo leveres med en aftagelig terminalblok (1 x 4-bene 

konnektort til sporforbindelsen. Under varenummer 51800.SP.01 a får 

pakke med udskiftningsklemmer fra ESU.  

 SwitchPilot 3 Servo 

Indgangsspænding 

12V - 20V DC strømforsyning 

12V - 16V AC strømforsyning 

Digital sporspænding  

Udgange 
8 Servo udgange til RC servoer 

Pulslængder fra 1,0 ms til 2,0 ms  

Udgangsspænding Komplet modul 2A  

Tilbagemeldings input Ikke tilstede 

Driftstilstande  

DCC "Accessory Decoder" med RailCom® 

(adressering i henhold til RCN-213 eller RO-

CO®). Valgdeltagelse 1-2048. 

Märklin® Motorola®. Sporskifteantal 1-256. K83 

og K84 driftstilstande. 

Direkte betjening af servoer mulig ved hjælp at 

tryk.  

Konfiguration  0,91” OLED -display med 3 knapper  

Dimensioner 86mm x 86mm x 25mm 
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4.4. Driftstilstande 

Du kan forbinde RC servoer direkte til en af de 8 udgange på SwitchPilot 

3 Servo. I modsætning til gearmotorer er servomotorer intelligente aktua-

torer med integreret intelligens, der kan selvhjulpent flytte til den ønske-

de position og blive der. Under denne proces de anvender forskellig ef-

fekt og vinkelfrekvens. Hvis der er modstand (kraft) påføres mod håndta-

get, så vil servoen blive reguleret for altid at nå den forudbestemte vin-

kel.  

Den nødvendige position bestemmes via en impulstråd (orange i tilfælde 

af Graupner® servoer, ellers hvid). En kontinuerlig strømforsyning (4.8V 

- 6V) fuldender grænsefladen. Hver 20. - 25. ms forventer servoen at 

modtage en positiv impuls på pulstråden med en varighed på 1,0 ms til 

2,0 ms. Impulsens varighed er direkte proportional med den ønskede 

position. Fig. 1 illustrerer korrelation.  

Der er servoer af mange forskellige typer og designstørrelser. De også 

forskellige i deres gearreduktionsforhold og justeringsrejser. Således er 

der for eksempel servoer til justering af sejl, der laver flere omgange.  

 Der er mange forskellige typer servoer på markedet og ikke alle af dem er 

velegnede til brug med modeltog.  

Forsøg aldrig at flytte drejehåndtaget manuelt. Tandhjulene på servo kan 

blive beskadiget. 

Generelt er der to typer driftstilstande til servoer. De kan indstilles indivi-

duelt for hver output.  

4.4.1. Digital drift 

I digital tilstand og underlagt kontrolpanelets indstillinger kan hver servo  

flytte til to endepositioner "A" og "B". Med SwitchPilot 3 Servo du kan ju-

stere begge slutpositioner samt den hastighed, hvormed servoen bevæ-

ger sig fra "A" til "B".  

I digital tilstand stopper hver servo altid i en af de to ender positioner “A” 

eller “B”, aldrig imellem.  

Som en mulighed kan man afgøre, om servopulsen skal være kontinuer-

ligt tændt eller kun bør være aktiv under bevægelse. Dette er nyttigt, når 

du betjener analoge servoer. Endvidere kan man afgøre, om forsynings-

spændingen skal slukkes, når servo har nået den ønskede slutposition. 

Den digitale tilstand er perfekt egnet til at styre sporskifter eller signaler, 

der altid skal forblive i en fast position.  

4.4.2. Operationelle tilstande 

For første gang er proportional drift indført med SwichPilot 3 Servo og er-

statter de tidligere kendte positioner "C" og "D" af servoer.  

I proportional tilstand kan servoen bevæge sig og stoppe ved enhver posi-

tion mellem slutpositionen “A” og “B”. Servoen bevæger sig lige så længe 

som kontrolpanelet sender en kommando. Når du slipper knappen, stop-

per servoen. Således kan du stoppe servoen ved enhver ønsket position. 

Bevægelseshastigheden er justerbar.  

Proportionaltilstanden er ideel til applikationer som vand påfyldningsrør til 

damplokomotiver eller porte til remiser. Faktisk, for enhver anden applika-

tion, der kræver mellempositioner.  

Driftstilstande 

Figur 1: Impuls kontrol af RC servoer 
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5.2.3. Servo udgange 

RC-servoer kan sluttes til begge SwitchPilot-dekodere. Sammenlignet 

med gearmotorer, er servoer intelligente aktuatorer med integreret intelli-

gens som kan bevæge sig til den selvønskede position og kan også holde 

denne tilstand. På den måde gennemtvinger de en anden vinkel og ha-

stighed. Agere løftestang med en kraft, den styrer servoen mod den vin-

kel, den konstant stræber efter at fastholde. 

Den nominelle position indstilles af en pulslinje (orange på Graupner® 

servoer, ellers hvid). En konstant spænding (4,8 V - 6 V) fuldender græn-

sefladen. 

På pulslinjen forventer servoen (iet tidsinterval på 20-25 ms) en positiv 

impuls med en længde mellem 1,0 ms og 2,0 ms.  Længden af pulsen er 

direkte proportional med det ønskede mål position. 

Servoer fås i forskellige designs og størrelser. De adskiller sig også i 

gearkassen og aktuatorvinklen. Der er for eksempel servoer til vindsejlju-

stering, hvilket gør flere omdrejninger. 

 

Forsøg aldrig at dreje håndtaget manuelt da servoens motor kan ødelæg-

ges. 

 

5.2.3.1. Konventionelle servoer 

På konventionelle servoer anvendes kun strøm til motoren, når et pulssig-

nal modtages. Hvis servo ikke modtager et signal, skal den følge de me-

kaniske kræfter på armen. 

I tilfælde af at sådanne servoer viser "rykker" selv efter at have nået slut-

positionen, Løses problemetder ved at deaktiverer pulsignalet. Det kan 

dog ske, at de rykker igen efter "genudsendelse" af signalet. 

Pulsudgang: 

Hvis udgangen er indstillet til pulsbetjening, aktiveres den så snart en 

kommando er modtaget. Samtidig begynder en timer at tælle: "on-

time"  (pulsens varighed) bestemmes af en forud programmeret værdi. 

Udgangen kan ikke være længere eller kortere end denne værdi. Skulle 

du slukke for  knappen inden udgangen af den første puls, forbliver out-

puten aktiv, indtil den forudbestemte tid er nået. Hvis du trykker på knap-

pen længere end  den forudbestemte pulsvarighed, slukkes udgangen, 

selvom knappen stadig er påvirket. 

Begrænsningen af pulsvarigheden hjælper til at undgå skader på mag-

netartiklerne. Pulsvarigheden kan indstilles på en sådan måde, at udgan-

gene er aktive, så længe knappen på kontrolpanelet trykkes. Denne 

driftstilstand er kompatibel med Märklin® k83 dekodere. 

Variabel: 

Ved at trykke på den relevante knap på betjeningspanelet (f.eks. "Rød" til 

Märklin® centralenheder eller "+" til Lenz Digital Plus®) tændes den  før-

ste udgang A. Den forbliver tændt, indtil den tilsvarende knap for udgang 

B er aktiveret . Out A og Out B fungerer som en omskifter. 

Logisk nok er denne driftsform i overensstemmelse med Märklin® k84-

dekoderen. Fra hver udgang er enten ud A eller ud B aktiv. De kan ikke 

skiftes på samme tid. 

Alternativ blinker: 

I denne tilstand aktiveres terminalerne Out A og Out B i en udgang vek-

selvis. Dette er ganske nyttigt for blinkende røde lys på niveauovergan-

ger blandt andet. 

"On-time" kan indstilles på samme måde som pulsvarigheden. Med for-

behold for pulsens varighed, også i kontinuerlig tilstand kan det ske, at 

flere udgange er på samtidigt. Bemærk venligst, at den samlede strøm  

for alle tilsluttede belastninger må ikke overstige den samlede tilladte be-

lastning af dekodere, på 3A.  
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Driftstilstande  

Figur 3: Proportional tilstand  

Figur 2: Digital tilstand 
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Servotyper 

4.5. Servotyper 

Selvom de ser ens ud, er der teknisk forskellige servoer tilgængelige på 

markedet. Det er vigtigt, at du konfigurerer SwitchPilot 3 servo korrekt for 

at undgå problemer. 

4.5.1. Analoge servoer 

Med en klassisk servo får motoren kun strøm, når der er et pulssignal til 

stede. Uden et signal følger det de mekaniske kræfter på håndtaget. 

Hvis disse servoer "nynner" i hvilestilling, kan du sikre stilhed ved at 

slukke pulsen. Det er dog muligt at servoerne "rykker", når pulsen tæn-

des igen. 

For analoge servoer indstilles impulskonfigurationen i CV 43 til 3.  

4.5.2 Digitale servoer 

Med den digitale servo sikrer en mikrokontroller inde i servoen at moto-

ren justeres igen, selvom der ikke er en ekstern impuls. Disse servoer 

har også en tendens til at ”nynne”, når de ikke er i brug, fordi eksterne 

aktiveringskræfter er gennem motoren bør kompenseres. En digital ser-

vo standser først, når spændingen er afbrudt udefra. Ulempen ved den-

ne metode, er dog at servoen kan rykke på en ukontrolleret måde når 

spændingen genpåføres. 

Indstil impulskonfigurationen CV 43 til 4 for digitale servoer. 

4.5.3. ESU servodrev 

Med servodrevene (51804 med plastgear, 51805 med metal gear), tilby-

der ESU særligt små drev, der har været specielt optimeret til brug i mo-

delbaner. Begge er udstyret med en mikrokontroller, hvis specielle pro-

grammering pålideligt forhindrer brummen i slutpositionen.  

Derudover leveres drevet med alt det nødvendige tilbehør til punktkontrol 

og sparer dig besværet med at søge efter små dele.  

 



Tilslutning til det digitale system 
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Vi anbefaler, at du først konfigurerer SwitchPilot 3 Servo dekoder helt og 

derefter installere det på layoutet. 

5.1. Terminaler 

Fig. 4 viser SwitchPilot 3 -servoen med alle terminaler.  

a) Denne pin header blok bruges til at forbinde 8 RC servodrev (f.eks. 

 ESU, Futaba®, etc.) og danner output 1-8 fra switchPilot 3 servo. 

b)  Strømforsyningen til SwitchPilot 3 inklusive alle tilsluttede belast-

 ninger realiseres vie Terminalerne Pw A og Pw B. Du kan enten 

 brug sporspændingen eller brug en ekstern strømforsyning. Vi an

 befaler en ekstern strømforsyning, især for større layout, for så gør 

 energien til at drive drevene ikke tilføje belastningen for komman

 dostationen eller booster.  

c)  Tilslut terminalerne Trk A og Trk B til sporudgangen på komman

 dostationen (eller booster), der styrer SwitchPilot 3 Servo.  

e)  Inputenhed. De tre knapper PROG / OK samt (+) og (-) tjene til at 

 konfigurere dekoderen, som forklaret i kapitel 6.   

f)  Displayet viser alle indstillinger for dekoderen inklusive sporskifte 

 adresse og status for output. Efter et par sekunder vil pause-

 skærm viser forsyningsspændingen.  

g)  Forlængerstik til SwitchPilot Forlængelsesrelæmodul.  

h)  Disse pin header blokke bruges til at forbinde 2 x 4 eksterne switch 

 knapper for at kunne specificere servopositionerne direkte uden et 

 digitalt center. Kapitel 12 indeholder flere oplysninger.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Tilslutning til det digitale system 

Figur 4: Tilslutninger på SwitchPilot 3 Servo 
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Tilslutning til det digitale system 

5.3. Separat strømforsyning 

For større layout med mange elektriske belastninger anbefaler vi brug af 

ekstern strømforsyning. DC og AC strømforsyninger er egnet med specifi-

kationerne beskrevet i kapitel 4.2. Vi anbefaler brugen af en stabiliseret 

jævnstrømforsyning med mindst 14V DC mindst 3A udgangseffekt 

(f.eks .: ESU varenummer 50119). 

Denne type ledninger kan ikke bruges til programmering på programme-

ringen spore. I dette tilfælde skal en midlertidig forbindelse være etableret 

som vist i kapitel 5.2.  

5.2. Strømforsyning fra det digitale system 

Ved mindre layout med kun få elektriske belastninger ad gangen kan 

SwitchPilot 3 strømforsynes direkte fra kommandostation eller booster. 

Terminalerne Pw A og Pw B er forbundet parallelt med terminalerne Trk 

A og Trk B.  

Figur 5 skal bruges, hvis du vil konfigurere SwitchPilot 3 Servo på pro-

grammeringssporet af din kommando station. Yderligere oplysninger fin-

der du i kapitel 9.  

Figur 5: SwitchPilot 3 Servo strømforsynet fra det digitale system Figur 6: Separat strømforsyning 



Tilslutning af udgange 
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5.4. Tilslutning af udgange 

5.4.1. Servo forbindelse 

Alle kommercielt tilgængelige RC modelbygningsservoer med en trepo-

let forbindelse og positiv puls kan bruges. SwitchPilot 3 Servo forsyner 

dem med 5V. Figur 7 viser den generelle forbindelse.  

Slut blot forbindelseskablet til servoen til den tilsvarende stik på Switch-

Pilot (servo). Pulsudgangen er normalt den hvide eller orange ledning. 

Bemærk tilslutningstegningen på huset til SwitchPilot 3 Servo. En forkert 

forbindelse kan ødelægge servoen eller SwitchPilot. 

Figur 7: Tilslutning af servo  
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 5.5.1. Relæudgange 

Fig. 8 viser forbindelserne:  

a)  Udgangene 1 til 4 er forbundet til relæudgange A og B, som aktiver-

 es i fællesskab (2x switch-over kontakter, bistabile). Hver relæud

 gang svarer til den tilsvarende transistor output fra SwitchPilot 3. 

 Hvis output Out A fra switchPilot 3 er aktiv, terminalerne I og COM 

 på relæudgangen er også aktive. Hvis output Out B på SwitchPilot 3 

 er aktiv, er terminalerne II og COM også aktive. 

b)  Terminaler til jord og „U +“ (ensrettet sporspænding, medfølger af 

 SwitchPilot 3) til strømforsyning af jævnstrømsmotorer.  

5.5. Tilslutning af SwitchPilot -udvidelsen 

Op til to SwitchPilot udvidelsesmoduler kan dockerne til siden af Switch-

Pilot 3 Servo. For at gøre dette skal du trykke på modulerne med 8-

polede stik mod hinanden, indtil låsene på propperne engagere sig. 

SwitchPilots interne logik og relæspoler udvidelsesmoduler leveres også 

af SwitchPilot 3 -servoen. 

SwitchPilot udvidelsesmodulet til venstre er ansvarlig for output 1 til 4, er 

SwitchPilot Extension -modulet til højre ansvarlig for output 5 til 8.  

Tilslutning af udgange 

Figur 8: SwitchPilot Servo med to monterede SwitchPilot udvidelsesmoduler  

For udgang 1-4 For udgang 5-8 
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5.5.2. Fremmøde frø polarisering  

Med SwitchPilot Extension modulet kan hjertestykker polariseres meget 

let.  
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 Hver SwitchPilot 3 Servo kan tildeles to grupper i 4 serier. Dette er den 

såkaldte tilbehørsadresse. 

Magnetartikel adressen 1 lagres internt i CV 1 og CV 9. Magnetartikel 

adresse 2 lagres internt i CV 35 og CV 36. Beregning af sporskiftenumre-

ne ud fra de værdier, der er gemt i to CV'er er reguleret i RCN-213. 

Tabellen i kapitel 16 viser sporskiftenumre og tilsvarende tilbehør adres-

ser. Kun de første 256 sporskiftenumre er tilgængelige ved drift med Mo-

torola® centrale enheder. 

Det er ikke muligt at tildele sporskiftenumre uden for gruppen-af-4 græn-

ser for en SwitchPilot 3 Servo. For eksempel. det ville ikke være muligt at 

tildele valgdeltagelsesnumre 4, 5, 6 og 7, da disse går ud over grænsen 

for tilbehørsadressegrupperne. Husk dette ved tildeling af valgdeltagel-

sesnumre. 

De to outputgrupper 1 til 4 og 5 til 8 kan vælges uafhængigt.  

På grund af en svaghed i DCC -standarden før oprettelsen af RCN-213, 

nogle kommandostationer (især ROCO® Multimaus eller Z21) beregner 

valgdeltagelsen forskelligt. I dette tilfælde, vær opmærksom på kapitel 

6.3.  

Programmeringen af tilbehørsdekodere var meget besværlig førhen. CV -

programmering ved hjælp af det håndholdte gasspjæld mislykkedes ofte 

på grund af de manglende programmeringstilstande (f.eks.: kun meget få 

kommandostationer og / eller gasspjælde enheder understøtter "POM for 

tilbehør dekodere") eller glemt adresser på dekodere installeret på layou-

tet. Selv tildelte dekoderadresse præsenteret mange modeljernbaneentu-

siaster for store forhindringer. Læsning af den aktuelt tildelte dekoder-

adresse er også ret besværligt og forårsager en masse utilfredshed. 

For at undgå sådanne problemer er SwitchPilot 3 Servo det første tilbe-

hørsdekoder på markedet, der arbejder med et innovativ drift koncept. 

Den består af et oplyst OLED-display med flere linjer og en 3-knaps in-

putenhed. Dette tillader programmering af alle (!) Indstillinger for Switch-

Pilot 3 Servo i ren tekst direkte på dekoderen, uden behovet for eksterne 

programmeringsenheder eller besværligt CV programmering. Desuden 

viser displayet det aktuelt tildelte sporskifte når som helst og kan endda 

vise præcist forsyningsspændingen (henholdsvis sporspænding). En 

pauseskærm forhindrer OLED skærmen brænder fast.  

6.1. Forholdet mellem tilbehørsadresser og sporskiftenumre 

Til adressering af output fra SwitchPilot 3 Servo dekoder med komman-

dostationen skal såkaldte sporskiftenumre være tildelt dem. Antallet af 

valgdeltagere er begrænset og afhænger af det digitale system: 

Motorola®:  Valgdeltagelse 0001 til 0256 

DCC:   Valgdeltagelse 0001 til 2048  

   (ROCO -kommandostationer 0001 til 2040). 

Fremmødetallene er opdelt i fire grupper. Den første gruppe omfatter 

sporskiftegruppe 1, 2, 3, 4, den anden gruppe valgdeltagelse tal 5, 6, 7, 

8, den tredje gruppe valgdeltagelse tal 9, 10, 11, 12 og så videre.  

Konfiguration med OLED  

6. Konfiguration med OLED  
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Tildeling af sporskiftenumre  

6.1.1. Tildeling af sporskiftenumre  

SwitchPilot 3 Servos dekoders 8 servoer reagerer fra fabrikken til spor-

skiftenumre 0001 til 0004 og 0005 til 0008. Sporskiftenumre kan let æn-

dres direkte på SwitchPilot 3 Servo. 

a) Kontroller, om displayet viser pauseskærmen (bogstaver "SP" og 

 forsyningsspændingen):  

 

 

 

b)  I dette tilfælde skal du kun trykke kort på knappen “PROG / OK” (!). 

 Nu vil SwitchPilot 3 Servo vise sine aktuelle sporskiftenumre direk-

 te i klartekst:  

 

 

 

c)  Tryk på knappen "PROG / OK". Sporskiftenumre 1-4 burde

 blinker nu (omvendt).  

 

 

 

d)  Tryk på knappen (+) eller (-) for at vælge de ønskede sporskifte

 numre for output 1 til 4. De aktuelt valgte valgdeltagelsesnumre er 

 vises blinkende. 

e)  Tryk på knappen "PROG / OK" igen for at bekræfte sporskiftenum-

 ret for udgang 1 til 4. Displayet blinker ikke længere, men  den til 

 udgang  5 til 8.  

f)  Tryk på knappen (+) eller (-) for at vælge de ønskede sporskifte-

 numre for udgang 5 til 8. De aktuelt valgte sporskiftenumre  vises 

 blinkende. 

g)  Tryk på knappen "PROG / OK" igen for at bekræfte sporskiftenum-

 ret for udgang 5 til 8. Displayet blinker ikke længere.  
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Introduktion til driftsstrukturen  

a)  Panelets navn  

b)  Navn på indstillingsmulighed 1  

c)  Værdien af indstillingsmuligheden 1  

d)  Indstillingens navn 2  

e)  Værdien af indstillingsmuligheden 2  

f)  Indstillingens navn 3  

g)  Værdien af indstillingsmuligheden 3  

6.2. Introduktion til driftsstrukturen 

Konfigurationen ved hjælp af OLED-displayet og 3-knap inputenhed giver 

dig mulighed for at indstille alle parametre for SwitchPilot 3 Servo deko-

der. 

Alle indstillinger er arrangeret i såkaldte "paneler". Et panel udfylder alle 

fire linjer på displayet. Den første linje viser navnet på panel, og rækker 

to til fire viser maksimalt tre forskellige indstillingsmuligheder. Ved hjælp 

af knapperne „+“ og „-“ kan du rul mellem de enkelte paneler.  
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6.4.1. Servoposition og tilstand  

“Pos. A” definerer slutpositionen (vinklen) på servoen i position "A". Den 

præcise værdi afhænger af typen af servo og dens opbygning. Denne 

værdi kan kun bestemmes eksperimentelt.  

Så snart du ændrer værdien med (+) eller (-), vil servoen tilsluttet til den-

ne udgang, straks flytte til den nye position. Dermed, du kan straks teste 

effekten af enhver justering. “Pos. B” definerer slutpositionen (vinklen) 

på servoen i position "B". Den præcise værdi afhænger af typen af servo 

og dens opbygning. Denne værdi kan kun bestemmes eksperimentelt.  

Så snart du ændrer værdien med (+) eller (-), vil servoen tilsluttet til den-

ne udgang vil straks flytte til den nye position. Dermed, du kan straks 

teste effekten af enhver justering. "Mode" giver dig mulighed for at ind-

stille den ønskede tilstand:  

• "Digital" konfigurerer den digitale tilstand i henhold til kapitel 4.4.1  

• "Proportional" konfigurerer proportionaltilstanden i henhold til kapi-

tel 4.4.2.  

• Hvis du vil ændre en indstillingsmulighed for det aktuelt valgte panel, 

skal du trykke på knappen PROG/OK en gang. Indstillingsmulighed 1 på 

skærmen blinker nu som et tegn på, at den kan ændres. 

• Brug knapperne (+) og (-) til at ændre den respektive indstilling. Tryk på 

knappen, indtil displayet viser den ønskede værdi. Dekoderen anvender 

ændringerne med det samme, så du kan se med det samme hvad sker 

der. 

• Bekræft din indtastning med PROG/OK. Derefter den næste indstilling 

blinker som et tegn på, at den nu kan ændres. Hvis du ikke vil ændre en 

indstillingsmulighed, men kun vil gå videre til den næste, tryk bare på 

knappen PROG/OK. Derefter vil den aktuelle værdi ikke ændres. 

• Når du har ændret den sidste af de tre indstillingsmuligheder bekræftes 

de ved at trykke på PROG/OK, derefter stopper al blinken. Du er nu tilba-

ge i panelets displaytilstand og kan foretag nu enten ændringer til pane-

lets andre indstillingsmuligheder ved at trykke på PROG/OK igen eller 

vælge et andet panel med (+) og (-) knapper. 

For en liste over alle mulige paneler og deres indstillingsmuligheder, se 

kapitel 15.  

6.3. Adressetilstand for ROCO® -kommandostationer 

Som allerede nævnt i kapitel 6.1, ROCO® kommandostationer (især 

multiMaus, men også i Z21 standardindstillingen) bruges en anden be-

regningsmetode til at beregne sporskiftenumrene fra tilbehørsadresser-

ne. Indstil dekoderen til “ROCO” for at sikre, at SwitchPilot 3 håndterer 

instruktioner fra ROCO® kommandostationer korrekt. 

For at gøre dette skal du vælge "Mode" i panelet "ADRESSE MODE" og 

vælg derefter beregningsmetoden "ROCO".  

6.4. Konfiguration af output 

Egenskaberne for hvert output kan konfigureres individuelt. Der er tre 

paneler til hver udgang for at kunne vise i alt 9 muligheder. 

 

Konfiguration af udgange 
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Konfiguration af udgange 

 

6.4.2. Servo hastighed og relæ responstid 

Du kan justere bevægelseshastigheden for hver udgang separat. Såle-

des kan langsomme bevægelser realiseres. 

Store værdier kan muligvis føre til en så langsom hastighed, at mekanik-

ken i servoen kan begynde at gå i stå eller bevæge sig uregelmæssigt, 

således får servoen til at fejler i udførelsen af en jævn drejning. I det til-

fælde, reducer venligst værdierne eller prøv at få en anden servo, som er 

bedre egnet til ekstremt lave hastigheder. Selvfølgelig kan Switch Pilot 3 

Servo ikke påvirke servos mekaniske egenskaber.  

 

 

 

"Hastighed A" bestemmer bevægelsens varighed med hvilken position 

"A" nås. Så snart du ændrer værdien med (+) eller (-), vil servoen tilslut-

tet til denne output vil kontinuerligt bevæge sig mellem positioner “A” og 

“B”. Dette giver dig mulighed for at observere virkningerne af enhver 

værdi ændrer sig med det samme. "Hastighed B" bestemmer bevægel-

sens varighed med hvilken position “B” nås.  

Med option "SPE REL" bestemmer man tidspunktet, hvor tilsvarende re-

læ tilsluttet den (valgfrit) tilsluttede SwitchPilot Extension aktiveres. Nor-

malt skifter disse relæer umiddelbart efter at have modtaget en kontrol-

kommando. Dette kan dog føre til en kortslutning, hvis hjertestykket i et 

sporskifte er tilsluttet. Det her skyldes, at sporskiftet ikke flyttes straks, 

men er stadig forbundet med lagerskinnen et øjeblik.  

Man kan justere responstiden for aktivering af relæet når servoen har 

nået midterpositionen mellem de to ender positionerne "A" og "B". Den 

præcise skiftetid afhænger af ønsket reguleringstid for servoen. 

Delay On  Relæet aktiveres halvvejs i bevægelsen mellem "A" og "B". 

Delay Off  Relæet reagerer med det samme.  

6.4.3. Servo vippe effekt ("Bouncing") 

Hvis det ønskes, kan hver servo lave en vippebevægelse til simulering af 

vingesignaler. Man kan vælge, ved hvilke endepositioner effekten bør 

udløses, såvel som hvor ofte og hvord stærk denne vippebevægelse 

burde være.  

 

 

 

"Bouncing" bestemmer, om og hvor denne effekt skal aktiveres: 

Deaktiveret  Ingen hoppende effekt (fabriksindstilling).  

Pos A   Bouncing efter at have nået position “A”.   

Pos B   Bouncing efter at have nået position “B”.   

Pos    A + B Bouncing efter at have nået en af positionerne. 

Forudsat at hoppefunktionen er valgt, kan du justere følgende paramet-

re: 

"Bounces" bestemmer antallet af hoppende bevægelser.  

"Styrke" definerer, hvor langt servoen skal hoppe tilbage. 

6.5. Servopuls konfiguration 

For at undgå virkningen såsom summende eller analoge servoer eller 

ryk ved tænding på digitale servoer, kan du justere servopulserne på din 

SwitchPilot 3 Servo. Strømforsyningen til servoen kan evt. også slukkes, 

hvis det kræves. 

For at sikre den korrekte funktionalitet på dine servoer er det altafgøren-

de at alle parametre er justeret korrekt. Summende servoer kan være 

overophedet og kan muligvis blive beskadiget eller ødelagt. 
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Funktionskortlægning  

 Der er tre muligheder for justering: 

"Imp On" bestemmer, hvornår en servopuls skal genereres. 

Altid :  Når strømforsyningen til SwitchPilot 3 Servo er tændt, gene-

  reres servoimpulsen med det samme. Anbefales til digital så-

  vel som ESU servoer. 

På CMD: En servoimpuls genereres kun, når den skiftede kommando 

  er blevet overført til servoen. Anbefales til analoge servoer 

  for at undgå at summe efter at have nået slutningen position. 

"Imp Off" bestemmer den tid, hvorefter servoimpulsen vil slukkes igen. 

Aldrig:  Efter aktivering af servoimpulsen, vil den blive kontinuerligt 

  transmitteret. Anbefales til digital as samt ESU servoer. 

Timeout:  Servoimpulsen vil blive slukket omkring et sekund efter at 

  have nået slutpositionen (“A” eller "B"). Anbefales til analoge 

  servoer, der skal undgå summende effekt efter at have nået 

  slutpositionen. 

“PWR” bestemmer, hvordan strømforsyningen til servoen skal være sat 

op. 

Altid:   Strømforsyningen er aldrig slukket. Anbefalede til analoge 

  såvel som ESU servoer. 

On Move:  Strømforsyningen slukkes, når servoen er har nået sin slut-

  position. Anbefalet til digitale servoer til at undgå summende 

  effekter efter at have nået slutpositionen.  

Med forbehold for design, konstruktion og konfiguration af servoens an-

dre kombinationer af de ovennævnte tre muligheder er mulige. Hvis du er 

tvivl, så prøv bare de ovenstående indstillinger for at undgå summende 

servoer eller ryk. 

ESU anbefaler at bruge ESU servoer 51804, 51805 eller 51806, hvis 

speciel firmware tillader ikke ryk eller summende.  

6.6. Funktionskortlægning 

Normalt styres servoerne individuelt, men indimellem kan det være nyt-

tigt, at styre to servoer med en funktionsknap (f.eks. for jernbaneover-

skæringer). SwitchPilot 3 Servo understøtter denne funktionalitet. Man 

kan tildele de ønskede servo udgange, der skal aktiveres til de valgte 

sporskiftenumre (1 - 8). Der er en tabel med alle sporskiftenumre, fortlø-

bende nummereret fra F1 til F8.  

 

 

 

Tabellen for sporskiftenummer 1 (F1) viser hvilken servo der skal aktive-

res. Normalt ville dette være servo 1. Lad antager antage, at du også vil 

aktiver servo 3, og fortsæt derefter som følger: 

• Tryk på PROG/OK tre gange i træk. For hvert tryk på knappen flyt-

ter markøren en position til højre. Nu markøren skal blinke over 

tallet “3”.  

 

 

 

• Tryk på knappen (+) for at aktivere servo 3. 

• Tryk derefter på knappen PROG/OK igen for at bekræfte indtastningen. 

Markøren vil derefter gå videre til servo 4. 

• Tryk på knappen PROG/OK indtil markøren forsvinder og intet andet 

blinker.  
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Statusoplysninger  

6.7.2. Viser status for udgangene 

Tabellen "Output State" indeholder vigtige oplysninger vedr. status på ud-

gange:  

 

 

 

 

 

 

 

a)  Antal servo udgange.  

b)  Servo har nået slutposition “A”.  

c)  Servo har nået slutposition “B”. 

Rækken END angiver for hver udgang fra 1 til 8, hvis servoen har nået 

den ønskede slutposition “A” eller “B”. 

Mens servoen bevæger sig, er der ingen visning. Ikke-eksisterende barer 

angive servoer, der i øjeblikket bevæger sig. 

I proportionel tilstand vil der ikke være nogen bjælke på displayet, hvis 

servo er et sted mellem “A” og “B”. 

Rækken CMD angiver den seneste kommando for hvert udgang 1 til 8: En 

bjælke til venstre (direkte under tallet) angiver at kommandoen “Rød” 

modtages fra kommandostationen. 

På samme måde angiver en bjælke til højre "Grøn". Punkter vises indtil 

en gyldig kommando er fundet. SwitchPilot 3 -servoen registrerer de nye-

ste kommandoer. Derfor vil den seneste drift betingelserne genoprettes 

efter en strømafbrydelse.  

Displayet viser nu, at servoerne 1 og 3 skiftes med knap F1 (sporskifte- 

nummer 1).  

 

 

 

Selvfølgelig kan servo slutpositionerne såvel som hastigheden være ju-

steres individuelt for hver servo, kun aktiveringen sker samtidigt. 

Hver gang du arbejder med Function Mapping, skal du være sikker på, at 

servoer ikke kan aktivere mere end en sporskifte nummer, fordi der kan 

være nogle uventede resultater. 

6.7. Statusoplysninger 

SwitchPilot 3 Servo kan vise omfattende status og diagnostik oplysnin-

ger, som kan være særligt nyttige, især til ledningsføring og fejlfinding. 

6.7.1. Vis softwareversion og sporspænding 

Panelet "Information" viser både hardware ("HW") som samt software-

versionen ("SW") på dekoderen. Forsyningsspænding ("spænding") på 

udgangene vises også.  

 

 

 

Hvis SwitchPilot 3 Servo drives direkte af kommandoenstation, viser 

"Spænding" den digitale sporspænding, ellers spænding på den tilslutte-

de strømforsyning. 
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Konfiguration med LokProgrammer 

  

 

Brug altid den nyeste PC-software til din LokProgrammer, som minimum 

version 5.1.0. For at sikre en korrekt aflæsning skal du tilslutte SwitchPi-

lot 3 Servo som vist i fig. 11 (Pw A og Pw B).  

7. Konfiguration med LokProgrammer 

Til LokProgrammer 

Figur 11: SwitchPilot forbindelse til LokProgrammer 
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Konfiguration POM  

Du kan skrive alle CV'erne på SwitchPilot 3 Servo dekoderen og læse 

dem underlagt kommandostationens muligheder. 

Med ECoS gøres dette som følger: 

• Gå til hovedprogrammeringsmenuen for ECoS.  

•  Vælg “POM”, “DCC” og “Accessory decoder”.  

•  Vælg "POM -adresse" på SwitchPilot 3. Alternativt tilhørende spor

 skiftenumre vises også. 

•  Vælg det CV, du vil læse eller skrive.  

•  Tryk på knappen "Læs" eller "Skriv".  

Ved hjælp af Z21 vedligeholdelsesværktøj kan ROCO® Z21 også læse 

eller skrive CV -værdierne for SwitchPilot 3 Servo. For at dette skal fun-

gere, skal RailCom® være aktiv på SwitchPilot 3. Se også kapitel 11. 

Desværre understøtter mange kommandostationer ikke POM tilstand til 

tilbehør dekodere, men kun til mobil (lokomotiv) dekodere. I dette tilfæl-

de skal du konfigurere SwitchPilot direkte ved hjælp af dens Skærm.  

SwitchPilot 3 servoen forbliver installeret på dit layout under programme-

ring. For at POM skal fungere, skal din kommandostation også under-

støtte "Programming on the Main (POM)" til tilbehør dekodere. Takket 

være RailCom® kan ECoS ejere endda læse værdier (se kapitel 11). 

8.1. Tilslutning til det digitale system 

SwitchPilot 3 Servo kræver ingen særlige forbindelser. Det kan forblive 

kabelforbundet som vist i kapitel 5.2. henholdsvis 5.3. 

8.2. Læsning og skrivning af CV’er med POM 

Vælg "POM" samt "Tilbehørsdekoder" på din kommando station. Sørg 

for, at den korrekte tilbehørsadresse er valgt.  

8. Konfiguration POM (program on main) 

Figur 12: Programmering på Main med ECoS  

Figur 13: Z21 vedligeholdelsesværktøj  



23 

Konfiguration med programmeringsspor 

 
•  Når switch-kommandoen er blevet forstået af switchPilot, den nye 

 adresse gemmes, og tallene blinker ikke længere. Hvis du vil æn-

 dre adressen på den anden gruppe, skal du fortsætte som følger: 

•  Tryk på knappen PROG/OK og derefter på de forrige sporskifte-

 numre (fabriksindstilling: 0001-0004) blinker omvendt. 

• Tryk på knappen PROG / OK igen, så valgdeltagelsen for den an-

den gruppe (fra fabrikker 0005-0008) blinker omvendt.  

 

 

•  Tænd nu et valgfrit tilbehør på kommandostationen. Hvordan tilbe-

hør skiftes, kan du finde ud af i manualen til din kommandostation eller 

den håndholdte gasspjæld. 

•  Når switch-kommandoen er blevet forstået af switchPilot, den nye 

 adresse gemmes, og tallene blinker ikke længere. 

Tildelingen af sporskiftenumre udføres altid i stigende grupper på 4. 

Uanset hvilket tilbehør du skifter, vil første udgang vil altid blive justeret i 

begyndelsen af gruppen af 4. 

Eksempel 1: 

Du skifter sporskiftenummer 1. Alle fire udgange konfigureres derefter i 

stigende rækkefølge til sporskiftenummer 1 til 4. 

Eksempel 2: 

Du skifter valgnummer 3. Alle fire udgange er også konfigureret i stigen-

de rækkefølge til sporskiftenummer. 1 til 4, fordi sporskiftenummer 3 er i 

samme gruppe på 4 som sporskiftenummer 1 fra det første eksempel. 

Eksempel 3: 

Du skifter sporskiftenummer 11. Alle fire udgange modtager nu sporskif-

tenummer 9 til 12 i stigende rækkefølge.  

I nogle tilfælde kan det være ønskeligt at ændre egenskaberne for 

SwitchPilot via programmeringssporet i det digitale system. Der kan CV’-

erne ikke kun skrives, men også læses. Dette er bekvemt gjort under den 

sidste installation på layoutet. 

9.1. Tilslutning til det digitale system 

Tilslut SwitchPilot 3 Servo som beskrevet i kapitel 5.2. Strøm skal leve-

res af det digitale system.  

9.2. Læs og skriv CV'er 

Læsning vil fungere med alle DCC kompatible kommandostationer. Nog-

le kommandostationer giver dog ikke nok spænding for programmerings-

sporet eller nogle gange rapportere en overstrøm. I disse tilfælde skal 

POM bruges, eller - endnu bedre - konfigurere SwitchPilot direkte ved 

hjælp af displayet. 

 

Tilbehørsadressen (og dermed de tildelte valgdeltagelsesnumre) kan og-

så læres direkte fra kommandostationen. At gøre dette, SwitchPilot 3 

Servo skal først sættes i ADRESSE -tilstand: 

•  Tryk på knappen PROG / OK, når pauseskærmen vises.  

•  Tryk på knappen PROG / OK og derefter på de forrige sporskifte-

 numre (fabriksindstilling: 0001-0004) blinker omvendt.  

 

 

Dekoderen er nu klar til at "lære" en adresse, så snart en tilbehør til den 

ønskede gruppe på 4 tændes med kommandoen station. 

•  Tænd nu et valgfrit tilbehør på kommandostationen. Hvordan tilbe-

 hør  skiftes, kan du finde ud af i manualen til din kommandostation 

 eller den håndholdte gasspjæld.  

9. Konfiguration med programmeringsspor 

10. Konfiguration med programmeringsspor 
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RailCom og direkte skift  

SwitchPilot 3 Servo er også velegnet til at skifte 8 servo udgange uden 

et digitalt system. Derfor kan den også bruges af de “klassiske” analoge 

modeltogsentusiaster. 

SwitchPilot 3 Servo modtager informationen om den ønskede ende posi-

tioner via de 16 trykknapper (8 servoer med to endepositioner hver). Til-

slut trykknapperne som vist i fig. 14: 

•  Trykknapperne skal være fri for potentiale.  

•  En kort impuls er tilstrækkelig til at skifte.   

RailCom® er en teknik til overførsel af information fra dekoderen tilbage 

til kommandostationen. Når RailCom® er tændt, kan CVP værdierne for 

SwitchPilot læses direkte på main. Fra fabrikken er RailCom® aktiv på 

SwitchPilot 3 Servo. 

11.1. RailCom® konfiguration 

Hvis det er nødvendigt, kan RailCom® deaktiveres på SwitchPilot.  

 

 

 

I dette tilfælde skal "Mode" indstilles til "Disabled". Værdien af CH2 er 

beregnet til fremtidige udvidelser og bør ikke ændres.  

11. RailCom og direkte skift  12. Direkte skift med trykknapper 

Figur 14: Direkte skift med trykknapper  
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Du kan når som helst gendanne dekoderen til fabriksindstillingerne. 

13.1. Med programmeringsknappen 

• Afbryd strømforsyningen til SwitchPilot 3 -dekoderen. Det displayet 

 skal slukke.  

•  Tryk på knappen PROG / OK, og hold den inde.  

•  Tilslut strømforsyningen til dekoderen igen. Dekoderen vil være 

 nulstilles til fabriksindstillingerne.  

•  Slip knappen PROG / OK. Deltagertallene er nu blinker, fordi 

 SwitchPilot 3 forventer at tildele ny valgdeltagelse numre (som be-

 skrevet i kapitel 6.1.). 

• Bekræft deltagernumrene med PROG / OK, eller tildel først nye valg-

deltagelsesnumre med (+) eller (-). 

13.2. Med DCC -systemer 

For at gøre dette skal du skrive værdien 8 i CV 8 enten via POM 

(ledninger pr. Kapitel 8) eller på programmeringssporet (kabelføring i 

henhold til kapitel 9). Displayet på SwitchPilot 3 mørkere kort, hvorefter 

fabriksværdier gendannes. At skrive i CV 8 er et specielt tilfælde, så 

nogle kommandostationer kan vise en fejl "err02" eller lignende. Switch-

Pilot vil dog acceptere kommandoen.  

13.3. Med displayet 

Panelet "RESET DECODER" på displayet giver dig mulighed for at gen-

danne fabriksindstillinger direkte.  

 

 

• Vælg "Ja" i indstillingen "Gør nulstilling", og bekræft med PROG/OK. 

Displayet blinker kort, hvorefter SwitchPilot vil gendannes til fabriksind-

stillingerne igen.  

Skulle du have spørgsmål vedrørende din SwitchPilot, hvortil du ikke har 

fundet det rigtige svar i denne vejledning, kontakt venligst kontakt din hob-

bybutik først. Medarbejderne der, er kompetente kontakter for alle spørgs-

mål vedrørende modeltog. I vanskelige tilfælde, du kan kontakte os direk-

te. Se først på vores websted under «Support / FAQ» for at se, om 

spørgsmålet allerede er besvaret. Hvis dette ikke er tilfældet, beder vi dig 

om at stille disse til rådighed for os enten i vores supportforum eller for at 

kontakte os via e-mail. Vi give også en telefon hotline, som kun bør bru-

ges i sagen pga. helt særlige ønsker: 

For Tyskland  

På telefon:   +49 (0) 731 - 1 84 78 - 106  

   Tirsdag Onsdag  

   fra 10.00 til 12.00  

   pr. fax: +49 (0) 731 - 1 84 78 - 299   

   via e-mail: www.esu.eu/contact 

På mail:   ESU GmbH & Co. KG  

   Edisonallee 29  

   D-89231 Neu-Ulm  

   www.esu.eu 

For USA, Canada, Australien  

På telefon:   +1 570-980-1982  

   Tirsdag torsdag  

   fra 8:00 til 16:00 (EST) 

Pr. fax:   +866-591-6440  

Via e-mail:   support@loksound.com  

Via mail:   ESU LLC  

   1304 Jordan Ave.  

   Montoursville PA 17754  

   www.loksound.com  

 

Nulstilling og support af dekoder  

13. Nulstil til fabriksindstilling (dekoder reset)  14. Support  
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Menu referencer SwitchPilot 3 Servo  

15. Menu referencer  
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Menu referencer SwitchPilot 3 Servo  
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Menu referencer SwitchPilot 3 Servo  
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Menu referencer SwitchPilot 3 Servo  
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Menu referencer SwitchPilot 3 Servo  
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Magnetadresse og sporskiftenumre  

16. Magnetadresse og sporskiftenumre  
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Teknisk data 
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Liste over alle understøttede CV'er 

20. Liste over alle understøttede CV'er 

CV Navn Beskrivelse Område Værdi 

1 
Dekoder adresse 1, 
LSB 

Nedre 6 bit (bit 0-5) af den første dekoderadresse for udgangene 1-4. 
Bruges sammen med CV 9 for at gemme adressen. 

1-63 1 

7 Versions nummer Intern softwareversion af dekoderen     201 

8 Producent ID  
Producentnummer (ID) for ESU. Ved at skrive værdien 8 nulstilles alt CV til fabrikken 
indstilling.  

  151 

9 Dekoder adresse 1, 
Øvre 3 bit (bits 6-8) i den første dekoderadresse for output 1 til 4. Brugt sammen med CV 1 til at 
gemme adressen.  

0-7 0 

28  RailCom Konfiguration   

Aktivering og konfiguration af RailCom funktionen  

0,2 2 
Bit Beskrivelse Værdi 

1 
Dataoverførsel på kanal 2  
Ingen dataoverførsel på kanal 2  
Dataoverførsel tilladt på kanal 2  

 
0 
2 

28  Konfiguration registre  

DCC -konfigurationsindstillinger for SwitchPilot   128, 136 128 

Bit Beskrivelse Værdi 0-64 8 

3 RailCom kommunikation   

 136  

 RailCom kommunikation er slukket  0 

 RailCom kommunikation tilladt  8 

7 Dekoder er DCC Accessory Decoder (magnetartikel)  128 

 (skrivebeskyttet, kan ikke ændres)    

35 
Dekoder adresse 2, 

LSB  

Nedre 6 bit (bit 0-5) af den første dekoderadresse for udgangene 5-8. 
Bruges sammen med CV 36 for at gemme adressen.   

0-63 2 

36 
Dekoder adresse 2, 

MSB  

Øvre 3 bit (bits 6-8) i den anden dekoderadresse for output 5 til 8. Brugt sammen med CV 36 til at 
gemme adressen.  

0-7 0 

37  

Beregning af sporskiftenumre fra dekoderadressen  

0,1 0 
DCC sporskifte adres-
sering   

Bit Værdi  Beskrivelse 

0   
DCC-sporskifte adresse, der er i overensstemmelse med RCN-213  

DCC sporskifte  adresse til ROCO centre  
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Liste over alle understøttede CV'er 

CV Navn Beskrivelse Område Værdi 

43   Puls konfiguration    

Muligheder for generering af servopulser. Dette gælder lige for alle udgange.  

0-7   0   

Bit Beskrivelse Værdi 

0  
Generer altid en servopuls   

Generer kun servoimpuls efter den første kommando  1 

1 
Sluk aldrig for servopulsen   

Sluk for servopulsen ca. 1 sekund efter at have nået slutpositionen  2 

2 
Forsyn altid servoen med strøm  

Forsyn kun servoen med strøm, når den skal køre 4 

44  
Funktionskortlægning 

"F1"   

Servoer, der skifter ved udgang nummer 1.   

0-255 1 

Bit Beskrivelse Værdi 

0 Servo 1 1 

1 Servo 2 2 

2 Servo 3 4 

3 Servo 4 8 

4 Servo 5 16 

5 Servo 6 32 

6 Servo 7 64 

7 Servo 8 128 

45  
Funktionskortlægning 

"F2"    

Servoer, der skifter ved udgang nummer 2.   

0-255  2 Bit Beskrivelse Værdi 

Som CV 44 

46 
Funktionskortlægning 

"F3"    

Servoer, der skifter ved udgang nummer 3.   

4 0-255 Bit Beskrivelse Værdi 

Som CV 44 
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Liste over alle understøttede CV'er 

CV   Område Værdi 

47  
Funktionskortlægning 

"F4"     

Servoer, der skifter ved udgang nummer 4.   

0-255   8  Bit Beskrivelse Værdi 

Som CV 44  

48 
Funktionskortlægning 

"F5"     

Servoer, der skifter ved udgang nummer 5.   

0-255 16 Bit Beskrivelse Værdi 

Som CV 44  

49  
Funktionskortlægning 
"F6"      

Servoer, der skifter ved udgang nummer 6.   

0-255  32  Bit Beskrivelse Værdi 

Som CV 44  

50 
Funktionskortlægning 
"F7"      

Servoer, der skifter ved udgang nummer 7.   

0-255 64 Bit Beskrivelse Værdi 

Som CV 44 

51 
Funktionskortlægning 
"F8"      

Servoer, der skifter ved udgang nummer 8.   

0-255 128 Bit Beskrivelse Værdi 

Som CV 44 

112 
Servo 1  
Speed "A" 

Driftstid (omdrejningshastighed) mod slutposition “A”. køretiden er et multiplum af 0,25 
sekunder: 1 = 0,25s, 63 = 15,75s  

0-63 15 

113 
Servo 1 
Slutposition A  

Slutposition A for servo 1. værdi angiver den pulslængde, der sendes til servoen.  0-63 24 

114 
Servo 1  
Speed "B" 

Slutposition B for servo 1. værdi angiver den pulslængde, der sendes til servoen.  0-63 40 

115 
Servo 1  
Speed "B" 

Driftstid (omdrejningshastighed) mod slutposition “B”. køretiden er et multiplum af 0,25 
sekunder: 1 = 0,25s, 63 = 15,75s  

0-63 15 

116 
Servo 1  
antal afvisninger  

Antal afvisninger, hvis afvisning er aktiv  0-31 0 

117 
Servo 1 
Styrke på bouncing 

Bouncings styrke, hvis bouncing er aktiv  0-31 0 
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Liste over alle understøttede CV'er 

CV Navn Beskrivelse Område Værdi 

118 Servo 1 indstillinger   

Indstillinger for Servo 1 

  136  

Bit Beskrivelse Værdi 

0 
Rykken slukket, når position "A" er nået 
Rykken aktiveret, når position “A” er nået 

0 

1 
Rykken slukket, når position "B" er nået 
Rykken aktiveret, når position “B” er nået 

2 

2 
Driftstilstand: Digital tilstand (servo stopper altid ved "A" eller "B") 
Driftstilstand: Proportional tilstand (servo kører, så længe knappen tryk-
kes ned)  

4 

3 
SwitchPilot Extension: Det tildelte relæ skiftes med det samme 
SwitchPilot Extension: Det tildelte relæ skiftes med en forsinkelse  

8 

120 Servo 2, speed A Som CV 112 0-63 15 

121 Servo 2, position A Som CV 113 0-63 24 

122 Servo 2, position B Som CV 114 0-63 40 

123 Servo 2, speed B Som CV 115 0-63 15 

124 Servo 2, #bounces Som CV 116 0-63 0 

125 Servo 2, styrke Som CV 117 0-63 0 

126 Servo 2, muligheder  Som CV 118 0-63 0 

128 Servo 3, speed A Som CV 112 0-63 15 

129 Servo 3, position A Som CV 113 0-63 24 

130 Servo 3, position B Som CV 114 0-63 40 

131 Servo 3, speed B Som CV 115 0-63 15 

132 Servo 3, #bounces Som CV 116 0-63 0 

133 Servo 3, styrke Som CV 117 0-63 0 

134 Servo 3, muligheder  Som CV 118 0-63 0 

136 Servo 4, speed A Som CV 112 0-63 15 

137 Servo 4, position B Som CV 113 0-63 24 
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Liste over alle understøttede CV'er 

CV Navn Beskrivelse Område Værdi 

138 Servo 4, position B Som CV 114 0-63 40 

139 Servo 4, speed B Som CV 115 0-63 15 

140 Servo 4, #bounces Som CV 116 0-63 0 

141 Servo 4, styrke Som CV 117 0-63 0 

142 Servo 4, muligheder  Som CV 118 0-63 0 

144 Servo 5, speed A Som CV 112 0-63 15 

145 Servo 5, position A Som CV 113 0-63 24 

146 Servo 5, position B Som CV 114 0-63 40 

147 Servo 5, speed B Som CV 115 0-63 15 

148 Servo 5, #bounces Som CV 116 0-63 0 

149 Servo 5, styrke Som CV 117 0-63 0 

150 Servo 5, muligheder  Som CV 118 0-63 0 

152 Servo 6, speed A Som CV 112 0-63 15 

153 Servo 6, position A Som CV 113 0-63 24 

154 Servo 6, position B Som CV 114 0-63 40 

155 Servo 6, speed B Som CV 115 0-63 15 

156 Servo 6, #bounces Som CV 116 0-63 0 

157 Servo 6, styrke Som CV 117 0-63 0 

158 Servo 6, muligheder  Som CV 118 0-63 0 

160 Servo 7, speed A Som CV 112 0-63 15 

161 Servo 7, position A Som CV 113 0-63 24 

162 Servo 7, position B Som CV 114 0-63 40 

163 Servo 7, speed B Som CV 115 0-63 15 
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Liste over alle understøttede CV'er 

CV Navn Beskrivelse Område Værdi 

164 Servo 7, #bounces Som CV 56 0-63 24 

165 Servo 7, styrke Som CV 55  0-63 24 

166 Servo 7, muligheder  Som CV 56 0-63 24 

168 Servo 8, speed A Som CV 112 0-63 15 

169 Servo 8, position A Som CV 113 0-63 24 

170 Servo 8, position B Som CV 114 0-63 40 

171 Servo 8, speed B Som CV 115 0-63 15 

172 Servo 8, #bounces Som CV 116 0-63 0 

173 Servo 8, styrke Som CV 117 0-63 0 

174 Servo 8, muligheder  Som CV 118 0-63 0 
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Ændringshistorik  

18. Ændringshistorik  

• Stavefejl rettet  

 

• Indledende dokument  

 

 

 

2. Udgave marts 2021  

2. Udgave december 2020  
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Garanti certifikat 

Kære kunde, 

Tillykke med købet af denne ESU digitalkomponent. Dette kvalitetsprodukt blev fremstillet under anvendelse af den mest avancerede produktion me-

toder og processer og blev genstand for strenge kvalitetskontroller og tests.  

Derfor giver ESU elektroniske løsninger ulm GmbH & Co. KG dig en garanti for køb af ESU produkter, der langt overstiger det nationale garanti som 

reguleret af lovgivningen i dit land og ud over garantien fra din autoriserede ESU forhandler. 

Producentgaranti på 24 måneder fra købsdato. 

Garantibetingelser: 

Denne garanti gælder for alle ESU produkter, der er købt hos en autoriseret ESU forhandler. Enhver service, reparation eller udskiftning i henhold til 

denne garanti kræver købsbevis. Det udfyldte garantibevis sammen med kvitteringen fra din ESU forhandler, fungerer som købsbevis. Vi anbefaler at 

beholde garantibeviset sammen med kvitteringen.  

I tilfælde af et krav bedes du udfylde det vedlagte fejlrapportkort så detaljeret og præcist som muligt og returnere det med dit defekte produkt. Brug 

venligst den passende porto, når du sender til ESU. 

Forlængelse af garanti / undtagelser: 

Denne garanti dækker gratis reparation eller udskiftning af den defekte del, forudsat at fejlen beviseligt skyldes et defekt design, fremstilling, materiale 

eller transport. Eventuelle yderligere krav er udtrykkeligt udelukket.  

Garantien udløber:  

• I tilfælde af slitage på grund af normal brug.  

• Ved konvertering af ESU - produkter med dele, der ikke er godkendt af producenten.  

• Ved ændringer af dele.  

• I tilfælde af uhensigtsmæssig brug (forskellig fra den tilsigtede anvendelse som specificeret af producenten).  

• Hvis instruktionerne som beskrevet i brugervejledningen fra ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG blev ikke overholdt.  

Der er ingen forlængelse af garantiperioden på grund af reparationer udført af ESU eller udskiftninger. Du kan indsende dit garantikrav enten med din 

forhandler eller ved at sende det pågældende produkt med garantibeviset, kvitteringen købet og fejlbeskrivelsen direkte til ESU elektroniske løsninger 

ulm GmbH & Co. KG på:  

18. Ændringshistorik  

ESU GmbH & Co. KG 

- Guarantee Section - 

Edisonallee 29 

D-89231 Neu-Ulm 
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Fejlmeldingsskema 
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