3. Attentie!
De rookgenerator is uitsluitend bedoeld voor gebruik met elektrische modelspoorsystemen. Het mag
alleen worden gebruikt met de, in de instructies beschreven, componenten kunnen worden bediend.
De rookgenerator wordt erg heet tijdens bedrijf (meer dan 100°C). Raak deze niet aan en kies de
installatielocatie zodat er geen schade kan optreden.
Draai de rookgenerator niet ondersteboven wanneer deze is gevuld. Lekkende stoomolie kan
brandwonden veroorzaken.
Alle aansluitwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de bedrijfsspanning is
uitgeschakeld.
Houd u aan de principes die in deze handleiding worden gepresenteerd.
Bescherm tegen vocht en vocht.
Geen enkele kabel mag ooit metalen delen van de locomotief raken.
Zorg er bij het monteren van de locomotief voor dat er geen kabels worden geperst of dat er
kortsluiting optreedt.
4. Algemene eigenschappen
De ESU rookgeneratoren zorgen voor realistische rook- en stoomwolken van uw modellen.
Geïntegreerde elektronica stuurt zowel de ventilatormotor als de verwarming van de rookgenerator

aan. Een sensor houdt de gewenste verwarmingstemperatuur constant, ongeacht de
spoorstaafspanning en vulgraad en voorkomt doorbranding wanneer de tank leeg is.
De rookgeneratoren kunnen worden gebruikt voor zowel stoom- als diesellocomotievenmodellen.
De rookgeneratoren zijn geoptimaliseerd voor gebruik met onze LokSound 5 XL of LokSound 5 L
decoders. Ermee verbonden, kan de gewenste hoeveelheid rook nauwkeurig worden aangepast aan
de geluidssequentie worden. Bij aansluiting op een ESU-decoder hoeven er geen instellingen of
programmering te worden gemaakt op de rookgenerator.
De rookgeneratoren worden via de SUSI-interface aangesloten op andere decoders. Er zijn echter
minder opties beschikbaar met deze bedrijfsmodus. De programmering gebeurt in dit geval via de
SUSI-CV programmering.
5. Leveringsomvang
Zodat u de optimale rookgenerator voor uw model kunt vinden, er zijn diverse versies beschikbaar.
4. 54678 Spoor 0
Deze kleine rookgenerator is met zijn afmetingen (40 x 25 x 29 mm) bruikbaar in spoor 1 en in spoor
0 locomotieven. De elektronica wordt via een kabelboom verbonden met de mechanische delen. De
volgende onderdelen zijn inbegrepen in de leveringsomvang:
Rookgenerator met aangesloten, apart elektronisch bord
Kabelboom
PVC-slang met 7 mm diameter

Afbeelding 1: Rookgarnituur 54678 met aangesloten elektronica
De jumper in afbeelding 1 kan worden gebruikt om te schakelen tussen de bedrijfsmodus "Diesel" en "Stoom".

4.2 54679 Spoor 1
Deze "grotere" rookgenerator met zijn afmetingen van ca. 50 x 28 x 30 mm is compatibel met veel LGB®- en
PIKO®-locomotieven.
Deze kan worden gecombineerd met LokSound 5 XL of LokSound 5 L-decoders en ook kan in de bedrijfsmodus
"Cilinderstoom" worden gebruikt. Hiervoor worden de volgende onderdelen meegeleverd:
• Rookgenerator
• Kabelboom

• PVC-slang met een diameter van 13 mm voor schoorsteen/afvoer
• PVC-slang met een diameter van 6 mm voor cilinderstoom
• "Bochten" om de rookstroom naar de cilinders om te leiden
• Passende schroeven voor "spruitstuk"
De jumper in afbeelding 2 kan worden gebruikt om te schakelen tussen de bedrijfsmodus "Diesel", “Stoom” en
“Cilinderstoom”.

Afbeelding 2: Rookgarnituur 54679
Als u de rookgenerator als cilinderdamp gebruikt, moet je het normale deksel vervangen door het
meegeleverde deksel vervangen. De kleine opening aan de bovenkant is alleen om te vullen en moet in
werkende staat worden vergrendeld.

Afbeelding 3: Rookgenerator 54679 met gemonteerde deksel.
5. inbouw van de rookgenerator
Installeer eerst de rookgenerator op een geschikte plaats onder de schoorsteen of uitlaat. De afstand tussen de
rookgenerator en de opening van de behuizing moet zo klein mogelijk zijn, maar een bepaalde minimale
afstand ca 1 cm tot een kunststof behuizing in acht nemen. Zorg ervoor dat het uitlaatgas zo recht mogelijk is,
zodat condenserende rook terug in de tank kan druppelen. Om een nauwe verbinding tot stand te brengen
tussen de behuizingsopening en de rookgenerator, kunt u de meegeleverde siliconenslang gebruiken en
dienovereenkomstig inkorten.

5.1 Het systeem vullen
Beide rookgeneratoren worden van bovenaf gevuld met rookdestillaat via de uitlaatgasafvoer. Gebruik enkel
en alleen het ESU rookdestillaat met ESU Art. Nr. 51990. Bij gebruik van andere vloeistoffen vervalt de garantie!
Het gebruik van andere vloeistoffen kan verfschade, verstopping van het systeem of vernietiging van de
verwarmingseenheid als gevolg van residuvorming veroorzaken. Gebruik de rookfunctie alleen onder toezicht
in een goed geventileerde ruimte!
De maximale vulhoeveelheden zijn:
• 2,5 ml voor de "kleine" rookgenerator 54678. Dit zorgt voor een looptijd van ongeveer 8 minuten.
• 5,0 ml voor de "grote" rookgenerator 54679. Hier is een looptijd van ongeveer 10 tot 15 minuten
bereikt.
Overschrijd nooit de maximale vulhoeveelheid van het systeem. Vul bij twijfel eerder te weinig in dan te
veel in! Zelfs met een lege tank kan de rookgenerator niet worden beschadigd! Vul het systeem uitsluitend op
het niveau, nooit op een helling. Draai gevulde locomotieven niet op hun zijkanten, of overkop! Zo voorkom je
het lekken van rookdestillaat.
5.2 Aansluitkabel
Alleen de meegeleverde kabelboom wordt gebruikt voor aansluiting. Deze wordt met de 6-polige stekker direct
aangesloten op de printplaat van de rookgenerator aangesloten.

Afbeelding 4: kabelboom
•

•

Aan de andere kant vindt u zowel de 4-pins SUSI-connector als twee losse draden. De rookgenerator
ontvangt de stoomstootpulsen via de groene kabel. Deze kunnen rechtstreeks van een HALL-sensor
komen of (bij voorkeur) direct gegenereerd door de decoder. In de "Diesel"-modus wordt deze draad
niet aangesloten.
Via de gele kabel ontvangt de rookgenerator zijn commando's, bij aansluiting op een LokSound XL- of
LokSound L-decoder. Als u een niet-ESU decoder gebruikt, is deze draad niet nodig.

5.3 Aansluiting aan LokSound 5 XL en LokSound 5 L decoders
Bij aansluiting op een ESU LokSound 5 XL of LokSound 5 L decoder is de 4-pins aansluiting van de
kabelboom niet nodig. Knip ze daarom af en maak de kabelverbindingen zoals weergegeven in fig. 5 of fig.
De rookgenerator ontvangt zijn commando's via de gele draad. Deze moet worden aangesloten op de
AUX1-uitgang van de decoder. Alleen de AUX1-uitgang kan de gegevens leveren, nadat deze
dienovereenkomstig is geconfigureerd! (zie rubriek 6.1).

Afbeelding 5: Aansluiting aan de LokSound 5 XL decoder

Afbeelding 6: aansluiting aan de LokSound 5L decoder
5.4 Aansluiting aan een andere decoder (SUSI)
Uiteraard kunnen de ESU rookgeneratoren gebruikt worden met decoders van andere merken. Voor twee
veel voorkomende typen wordt dit geïllustreerd.
5.4.1 Zimo MX695 / MX696
De SUSI-connector van de module wordt rechtstreeks op de decoder aangesloten. ZIMO heeft gezorgd
voor een speciale aansluiting voor de stoomschok trigger.

Afbeelding 7: Aansluitging aan Zimo MX695
Om deze uitgang te laten werken, moeten de cv's correct zijn ingesteld. In het bijzonder moet een functieuitgang (hier: FA2) worden gedefinieerd als een "verwarmingstrap".
Voorbeeldprogrammering voor stoomgenerator op FA2:
CV 128 voor stoom, waarde 72. Voor diesel, waarde 80
Na het programmeren van de decoder kunt u verschillende eigenschappen van de rookgenerator wijzigen
met behulp van de SUSI-CV's. Paragraaf 6.2. geeft informatie.
5.4.2 Massoth eMotion XLS
De SUSI-stekker van de rookgenerator wordt rechtstreeks op de decoder aangesloten. Voor de
stoomschoktrigger moet u de uitgang A3 / F3 gebruiken.

Afbeelding 8: Aansluiting aan de Massoth eMotion XLS

Om deze uitvoer te laten werken, moeten de cv's correct zijn ingesteld.
CV 49 waarde 18 SUSI en last regeling "aan"
CV 114 waarde 30 F3-uitgang als klokuitgang
Na het programmeren van de decoder kunt u verschillende eigenschappen van de rookgenerator wijzigen
met behulp van de SUSI-CV's. Paragraaf 6.2. geeft informatie.
6. Programmeren van de rookgenerator
De rookgenerator heeft diverse instelmogelijkheden waarmee u de functie optimaal kunt aanpassen aan
het model. Afhankelijk van welke decoder je gebruikt, moeten er verschillende instellingen worden
gemaakt.
6.1 voor ESU LokSound XL decoders
U kunt de rookgenerator uitgebreid configureren volgens de gestelde doeleinden.
Hiervoor is een ESU LokProgrammer 53451 verplicht, omdat je instellingen in de geluidsstroom kunt en
moet wijzigen. U moet eerst het gewenste geluidsproject maken met de LokProgrammer en vervolgens
wijzigt U specifieke instellingen. Geluid en rookbeheersing werken zo nauw samen, dat er anders geen
goed resultaat mogelijk is. Dit wordt getoond aan de hand van een voorbeeld van het bestand S0010 (BR
50-bestand). Alle benodigde instellingen zijn daar al gemaakt. Voor alle andere geluidsprojecten moet u de
instellingen wijzigen.
6.1.1 Basisinstellingen
Eerst moet de AUX1-uitgang worden ingesteld, dat het de gegevens voor de rookgenerator levert in plaats
van een normale functie-uitgang.

Afbeelding 9: AUX1 instellingen

•

Selecteer op het tabblad Functie-uitgangen de uitvoer "AUX1[1]" en selecteer Rookgenerator als
modus “met

•

externe controlekaart” („Rauchgenerator mit externer Steuerplatine“). Klik vervolgens op de
laatste vermelding "ESU Rauchgenerator". Vervolgens moet de uitgang via de groene draad
zo worden geconfigureerd dat een stoomschok trigger wordt verzonden. In het voorbeeld is
dit AUX2[1]. Selecteer de modus „Dampfstoß-Trigger“ en stel de „Stärke des Dampfstoßes“
en de „Stärke des Bläsers“ in: waarde 31, maar de "time-out" is 0.

•

Afbeelding 10 : instellingen AUX2
Nu moet u de functietoets definiëren waarmee de rookgenerator moet worden ingeschakeld. Dit
wordt gedaan op het tabblad Functietoewijzing (Funktionszuordnung). In de toewijzingslijn van de
gewenste functietoets moet de logische functie "ESU Rauchgenerator" worden geselecteerd.
Bovendien moet de uitgang van de stoomstoottrigger (hier: AUX2) in dezelfde lijn in kaart worden
gebracht. In ons voorbeeld geeft de F8-toets de juiste instellingen weer.

Afbeelding 11: Functietoetsinstelling
6.1.2 Instellingen voor geluidsstroom
De belangrijkste en meest uitgebreide instellingen moeten worden gemaakt in de tabbladbalk "Sound". U moet
de gewenste verwarmingstemperaturen en ventilatorsnelheden in de geluidsstroom instellen.
Voor alle HIFI-geluidsprojecten voor LokSound 5-decoders zijn betekenisvolle waarden vooraf ingesteld af
fabriek. Hieronder ziet u hoe u deze instellingen kunt controleren en aanpassen aan uw eigen wensen.
Selecteer eerst Soundslot 1 in de lijst met beschikbare geluidsslots door te dubbelklikken.

Afbeelding 12: geluidsslot 1 openen
Er wordt een venster geopend dat lijkt op het venster in figuur 13:

Afbeelding 13: geluidsslot 1 is geopend
a) status en statusovergangen
b) eigenschappen van de geselecteerde status of statusovergang

De eigenschappen die in het linkerdeel worden weergegeven,
veranderen interactief, afhankelijk van wat er in de tegel in de
rechterbovenhoek wordt gemarkeerd. Overgangen worden weergegeven
door een witte rechthoek. Gebruik de muis om de status "Stop" te
selecteren zoals weergegeven in de afbeelding. De interessante instellingen
zijn te vinden in de eigenschappen in de sectie „ESU Rauchgenerator“.
•

Ventilator (Lüfter): Hier kunt u de snelheid van de ventilatormotor aanpassen.
Hoe hoger de waarden, hoe sneller de ventilator draait en hoe meer rook er
wordt uitgestoten. De waarde 255 betekent "volgas". Afhankelijk van het
model moet u bepalen welke waarden geschikt zijn. Hoge ventilatorsnelheden vereisen meestal ook
een hogere verwarmingstemperatuur, zodat ook de gewenste hoeveelheid rook wordt gegenereerd.

•

Temp: Hier kun je de temperatuur instellen in graden Celsius. Hogere waarden produceren meer rook,
maar leiden tot hoge thermische belastingen op de rookgenerator. De maximale temperatuur van de
rookgenerator is intern beperkt en afhankelijk van de mechanica. De mogelijke instelwaarde van 255
°C kan dus
worden niet bereikt.

•

Filter: Hier kunt u instellen hoe snel de ventilatormotor moet reageren op veranderingen met de
gewenste snelheid. Een waarde van 0 zorgt voor een onmiddellijke aanpassing, terwijl hogere
waarden zorgen voor een soepele overgang. Dit kan soms meer realistische rookeffecten opleveren.

•

Stoom (Dampfstoß): Dit vinkje moet overal worden geplaatst, waar stoomstoten worden gespeeld.
Pas als de haak is ingesteld, zal de LokSound-decoder de rookgenerator instrueren om een stoomstoot
te genereren. Anders wordt een continue stoom uitgestoten (dieselmodus).

U moet nu zinvolle waarden invoeren voor elke afzonderlijke status.
In de praktijk raden wij de volgende procedure aan:
Voorwaarde STOP:
Ventilator
59
Temperatuur
165
Filter
0
Stoom
Niet ingesteld
Toestand SD (Stop to Drive), DS (Drive to stop): Hier start je met volgende waarden:
Ventilator
42
Temperatuur
235
Filter
0
Stoom
Niet ingesteld
Toestand "Coast" en "DCX"
Ventilator
Temperatuur
Filter
Stoom

42
155
0
Niet ingesteld

De werkelijke snelheidsfasen worden in alle ESU-projecten aangeduid als Dx. Sommige
geluidsprojecten omvatten D1 tot D4, andere ga naar D8. Dit zijn de normale stoomstoten. Hier moet
je experimenteren met de volgende waarden:
Ventilator
Temperatuur
Filter
Stoom

212
220
0
Ingesteld

Voor acceleratieniveaus A (meestal van A1 naar A4, soms tot A8), moet u hogere calorische waarden
en ventilatorsnelheden opgeven, bijvoorbeeld.
Ventilator
Temperatuur
Filter
Stoom

245
235
0
Ingesteld

U kunt meerdere statussen tegelijk selecteren door de Shift-toets ingedrukt te houden en
vink vervolgens de vakjes één voor één aan. Als u alle statussen wilt markeren, klikt u met de
rechtermuisknop in een vrij gebied van de werkruimte en selecteer „Alle Zustände
auswählen“.

Afbeelding 14: Alle D-niveaus gemarkeerd
Als u nu de ventilator- en temperatuurwaarden wijzigt, zijn deze wijzigingen van toepassing op alle
momenteel geselecteerde toestanden.
Als Soundslot 2 ook grijs is gemarkeerd in de lijst met beschikbare geluidsslots, is dit geen reden tot
bezorgdheid.
Dit betekent dat er twee geluidskanalen worden gebruikt voor de stoomstoot en automatisch een
kopie van de in Soundslot 1 de rookgenerator wordt gemaakt en gebruikt. Je hoeft hier verder niets
in te stellen.
6.1.3 Optimalisatie van de functie
In de laatste stap, op het tabblad "Rookgenerator", kunt u verdere rookgeneratoropties
optimaliseren. Figuur 15 toont alle beschikbare opties.

Afbeelding 15: Rookgenerator Instellingen
Tijd tot automatische uitschakeling: Hier kunt u instellen of de rookgenerator automatisch
moet uitschakelen na een bepaalde tijd. Normaal gesproken is een tijd van 10 minuten
redelijk. Dit voorkomt overmatig stroomverbruik wanneer de tank leeg is. Indien
automatische uitschakeling van toepassing is, moet de rookgenerator opnieuw worden
geactiveerd door hem uit en weer in te schakelen.
• Instellen van de ventilatorsnelheid: Hier kunt u de ventilatorsnelheid wijzigen ten opzichte
van de waarden die zijn ingesteld in de geluidssequentie.
• Instelling van de verwarmingstemperatuur: Hier kan de verwarmingstemperatuur worden
gewijzigd, ten opzichte van de in de geluidssequentie ingestelde waarden.
• Voorverwarmingstemperatuur voor secundaire rookgeneratoren: Indien gewenst de
cilinderstoom kan worden voorverwarmd voor een snellere werking. Denk eraan dat deze
voorverwarming altijd actief is, wanneer de rookgenerator is ingeschakeld en
dienovereenkomstig vermogen vereist is.
• Duur van de stoomstoten: Afhankelijk van de wieldiameter en de inbouwsituatie kan het zijn
dat de stoompulsen te kort zijn. In dit geval moet u de waarde verhogen om krachtigere
stoomstoten te verkrijgen. De duur wordt gegeven in verhouding tot hun afstand in %. Een
waarde van 50% zorgt dus voor stoomstoten die half zo lang zijn als hun tussenruimte.
• Minimale duur van een stoomstoot: Het maakt niet uit hoe snel de wielimpulsen komen; de
minimumlengte van de stoomstoot zal nooit onder de onder de hier ingestelde waarde
komen.
• Maximale duur van een stoomstoot: Hier kunt u de duur van de stoomstoot beperken tot de
ingestelde waarde.
6.1.4 Cilinderdampfunctie
U kunt de "grote" rookgenerator 54679 instellen zodat hij werkt in de "cilinderstoom" functie, door
de jumper te verplaatsen. Zie afbeelding 2. Dit betekent in de praktijk, dat er twee rookgeneratoren
in de locomotief zitten. U moet zelf, door middel van de juiste bedrading, ervoor te zorgen dat dat
•

beide rookgeneratoren een stroomvoorziening hebben (rode kabel naar de U+ aansluiting van de
decoder, zwarte kabel naar de GND aansluiting van de decoder) en dat beide rookgeneratoren de
commando's ontvangen parallel via de AUX1 uitgang. De cilinderstoom heeft geen stoomshocktrigger
(groene kabel) nodig. Het enige wat u nu nog hoeft te doen is de juiste waarden in te voeren in de
geluidssequentie voor de "cilinder geluidssequentie voor het "blow out cylinder" geluid. In ons
voorbeeld wordt dit opgeslagen in het geluidsslot 9: „Zylinder ausblasen“. De LokSound decoder gaat
er voor alle geluidsslots >4 van uit dat het om cilinderstoom gaat en de overeenkomstige
commando's naar de rookgenerator.

Afbeelding 16: Cilinderdamp
Zorg er tenslotte voor dat zowel de CV-waarden als ook het geluid naar de decoder worden
geschreven. De rookinstellingen worden alleen samen met de geluidsgegevens geschreven.
6.2 Voor andere decoders (SUSI)
In combinatie met andere decoders werkt de SUSI-interface normaal gesproken alleen het huidige
snelheidsniveau en de status van de van de functietoetsen worden verzonden. De rookgenerator
verwerkt op basis van deze gegevens de vereiste werkingsmodus, in combinatie met de
stoomstootpulsen, de vereiste bedrijfsmodus. Om dit in de praktijk mogelijk te maken, hebben
ESU-rookgeneratoren enkele SUSI CV's. Zodra je de rookgenerator hebt aangesloten, moet je deze
CV's op de juiste manier programmeren. Dit wordt gedaan op het programmeerspoor zoals bij
"normale" CV's. De decoder geeft normaal gesproken de SUSI CV's door aan de rookgenerator. Op
deze manier kunnen ze ook worden uitgelezen.
6.2.1 Functietoets
Allereerst moet u bepalen met welke functietoets de rookgenerator moet worden ingeschakeld.
De gewenste toets is ingesteld in CV 902. De fabriekswaarde "1" staat voor F1.

6.2.2 Waarden voor verwarming en ventilator
De rookgenerator kent 4 toestanden in de SUSI-bedrijfsmodus.
STOP: locomotief staat stil.
DRIVE: locomotief rijdt
ACCELERATION: locomotief versnelt.
COAST: locomotief bolt uit. (de regelaar werd teruggedraaid)

Afbeelding 17: verbindingen

De context is als volgt: De gewenste verwarmingstemperatuur en ventilatorsnelheid kunnen voor
elke stand worden ingesteld. Hoofdstuk 7 bevat informatie over de CV nummers.
Bovendien kunt u instellen wanneer de overgang van Drive naar Acceleratie en van
Acceleratie naar Coast kan plaatsvinden. De overeenkomstige drempels bepalen de versnellingsof remwaarden waarboven de rookgenerator van modus moet veranderen.
Ten slotte worden in de SUSI-bedrijfsmodus de minimum- en maximumstoom en de maximale
lengte van de stoomstoten, alsmede de duur ervan ingesteld in verhouding tot hun onderlinge
afstand.
6.3 Firmware update met de LokProgrammer
Natuurlijk kunnen de ESU rookgeneratoren ook met behulp van de ESU LokProgrammer van
nieuwe firmware worden voorzien. Om dit te doen, moet de rookgenerator verwijderd worden uit
de locomotief en dan worden aangesloten op de LokProgrammer. Hiervoor zijn 2 aparte
soldeerverbindingen beschikbaar. Deze zijn gemarkeerd met "PROG". Figuur 17 laat zien waar elk
van deze zich bevinden. Deze twee aansluitingen moeten worden aangesloten op de

LokProgrammer.

Afbeelding 18: 54678 en 54679, contactpunten voor de LokProgrammer
7 Support en hulp
Indien U het niet meer verder weet, zal uw eerste aanspreekpunt de handelaar zijn die U deze
decoder verkocht heeft.
Wij zijn op diverse manieren bereikbaar, vragen in verband met de ECoS stelt U best via het Support
Forum. Indien U geen internet ter beschikking hebt kan U eventueel een Fax sturen, gelieve ons
steeds uw gegevens zoals uw Fax nummer of E-mail mee te delen.
Meestal is de technische hulplijn druk bezet, daarom gebruikt U deze best in uitzonderlijke
omstandigheden. Gebruik eerder het Support Forum, U zal er zeker diverse hulp kunnen vinden, zelfs
tips van andere consumenten. Ook zijn talloze suggesties te vinden onder de rubriek Tips & Tricks op
onze website.

Hotline :

00.49.731.18478.106
Dinsdag en woensdag tussen 10 u en 12u

E-mail:

www.esu.eu/kontakt

Fax

00.49.731.18478.299

Post

ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG
Technisch support
Edisonallee 29
D – 89231 Neu Ulm

www.esu.eu

8 Lijst van Susi-cv’s
CV
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915

omschrijving
Identificatie fabrikant
Versienummer
Functietoets voor het inschakelen van de rookgenerator
Toestand Stop: temperatuur
Toestand Drive: temperatuur
Toestand Acceleratie: temperatuur
Toestand Coast: temperatuur
Toestand stop: Ventilatorsnelheid
Toestand Drive: Ventilatorsnelheid
Toestand Acceleratie: Ventilatorsnelheid
Toestand Coast: Ventilatorsnelheid
Drempel Overgang Drive  Acceleratie
Drempel Overgang Drive  Coast
Minimumduur van een stoomstoot
Maximumduur van een stoomstoot
Duur van de stoomstoten ten opzichte van de triggerpulsen
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waarde
151
0
1
175
190
210
180
30
80
120
40
3
3
20
80
50

