
 

Onze decoders 



De ESU story 

ESU werd in 1996 opgericht door de twee studenten Andreas Koch en Jürgen Lindner. In 1997 beslisten zijn om hun ervaring ten  
dienste te stellen van modelspoor. Toen begon de ontwikkeling van hun eerste decoder: de LokSound-decoder. De door ESU ontwikkelde opslag-
technologie maakte het mogelijk op elk gewenst moment geluiden te verwijderen en deze te vervangen door andere. Met behulp van een computer 
werden opgenomen geluiden samengesteld tot een complete geluidsfile passend bij uw locomotief. Deze techniek maakt LokSound tot op vandaag 
uniek. 
 

1999. Eindelijk is het zover: ESU presenteert er op de Spielwarenmesse haar eerste Loksound decoder. De LokSound-decoder overtuigt elkeen 
door zijn multi-protocol en functiemogelijkheden en bied daarenboven een ongekende geluidskwaliteit. Men hoorde niet alleen het geluid in een  
H0-locomotief, men hoorde het originele geluid! De pers was opgewonden. De winkeliers waren opgetogen. Elkeen genoot! Het tijdschrift “Bahn  
Profil”kiest de LokSound decoder als ‘model van het jaar’ in de categorie van de technische accessoires. Veel dealers en treinliefhebbers waren 
enthousiast over de LokSound-decoder. 
 

In 2000 stelt ESU de grote broer van haar LokSound-decoder voor: LokSound XL, ofwel de eerste LokSound-decoder voor grote schalen. Ideaal 
voor modelspoor op niveau van tuinbanen. Dit o.a. dankzij de basis LokSound-technologie aangevuld met een krachtige audio-versterker en  
aangepaste kenmerken. Het is ook in dat jaar dat een eerste modeltrein fabrikant standaard haar locomotieven aanbiedt met LokSound: Mehano 
stelt haar “Blue Tiger” voor met LokSound. Dit succes inspireerde ESU om verder te werken op de ingeslagen weg. 
 

In 2001, stelt ESU wederom een nieuw product voor: de LokPilot decoder. Ondertussen wordt de LokPilot standaard door veel merken vanaf fa-
briek in hun locomotieven ingebouwd. ROCO ontvangt voor haar S3/6 met LokSound-decoder van de Alba lezers, de 1e prijs in de categorie van 
functie modellen. De LokPilot DCC vormde in 2002 een welgekomen aanvulling op het ESU-assortiment als DCC-decoder met veel lichteffecten 
en -functies. Ook ziet de LokSound2 op dat moment het levenslicht: met een verbeterde lastregeling alsook meer mogelijkheden voor analoog 
gebruik. 
 

2003 staat geboekstaafd als het jaar waarin ESU haar mobile control voorstelt. 
 

Het jaar 2004 begint met een knal: op de Spielwarenmesse stelt ESU haar LokSound V3 voor. De volledig nieuw ontwikkelde decoder is  
gebaseerd op een polifonisch 4-kanaals geluidsysteem met een geheugen van 65 seconden geluid. Door ook aandacht te besteden aan het  
formaat is deze decoder dan ook geschikt voor zowel TT als N. Logischer wijze is in dat jaar ook de LokSound XL V3 beschikbaar met dezelfde 
eigenschappen. Als toeleverancier voor Märklin® wordt in dat jaar ook het mfx-systeem® voorgesteld. Zowel LokSound mfx® als LokPilot mfx® 
maken nu deel uit van het ESU-gamma. ESU bewijst hiermee haar technologische leiderschap met haar decoder voor zowel DCC als Märklin®-
systemen. 
 

In 2005 lost LokPilot V2.0 de wacht af van LokPilot. Het gamma van ESU wordt verder aangevuld met enige LokPilot micro decoders: de eerste 
LokPilot decoder voor schaal N van ESU. 
 

We schrijven 2006 als ESU in Nürnberg de ECoS (ESU Command station) voorstelt. De eerste centrale onder naam ESU, dewelke een mijlpaal zet 
op het gebied van digitale besturing. Kenmerkend was het grote touch-screen, multi-protocol, gemotoriseerde potentiometers edm. Na het grote 
succes van de ECoS blijft ESU niet op haar lauweren rusten. Wisseldecoders SwitchPilot, boosters ECoSBoost  waren het logische vervolg  
op dit succesverhaal. In dat zelfde jaar 2007 stelt ESU de LokPilot FX voor: een eerste functiedecoder. Ook LokPilot XL V3.0 doet dat jaar haar 
intrede. 
 

Highlight van 2008 is zeker en vast de ECoSControl Radio, als draadloze afstandsbediening voor de ECoS. Het gamma SwitchPilot wordt  
uitgebreid met de SwithPilot Servo. Om de toekomst van de Central Station® te verzekeren  wordt in dat jaar ook een reloaded-update voor deze 
centrale van Märklin® voorgesteld. Vergeten we ook de LED-wagonverlichting niet te vermelden. 
 

In 2009 volgt de 2de generatie ECoS met kleurenscherm diens voorganger op. Ondertussen bevatten de ECoSsen 4 data-protocollen. In datzelfde 
jaar presenteert ESU haar gamma ECoSDetectoren: terugmeldingsdecoders. En met de Navigator krijgt de ECoS een kleine doch krachtige 
broer. 
 

In 2010 schrijft ESU alweer geschiedenis. Zij brengt een eerste locomotief, volledig ontwikkeld en gebouwd in eigen beheer: de BR215. Later vol-
gen ook de BR218 en BR225. We zeggen en schrijven 2011, als het jaar waarin LokSound V3.5 wordt afgelost door LokSound V4.0. Ook op 
locomotief-gebied bewandelt ESU de eerder ingeslagen weg verder: de BR151 ziet het levenslicht. 
 

In haar jubileumjaar 2012 stelt ESU de LokSound V4.0 M4 en de LokSound XL V4.0 M4 voor. De eerste decoders met 4 protocollen: M4 (mfx®), 
DCC met RailComPlus®, Motorola® en Selectrix®. Onder de noemer ESU Engineering Edition brengt ESU haar Class 66/77 locomotieven op de 
markt. 
 

In 2013 breidt ESU haar gamma verder uit en kondigt de V60 en de L.Net converter aan. De LokPilot FX (voor H0) worden vervangen door LokPi-
lot FX V4.0. De gamma locomotieven wordt verder uitgebreid met enige nummer- en kleurvarianten.  
 

2014 is het jaar waarin ESU de mobile control II aankondigt, alsook de V200, BR261 en BR246. Ook de meetwagon EHG388 ziet in dat jaar het 
levenslicht. 
 

De Spielwarenmesse 2015 was ideaal om volgende gamma-uitbreidingen aan te kondigen. LokSound L v4.0 (een LokSound decoder voor schaal 
G) en een nieuwe spoor N luidspreker. Op het gebeid van locomotieven zijn de 6 varianten van de Pruisische T16.1 stoomlocomotief en de 4 aan-
gekondigde E94 (Duitse krokodil) zeker en vast de aandachtstrekkers. Vergeten we ook niet het nieuwe merk van ESU te vermelden: Pullman. 
Daarin brengt ESU locomotieven en wagons in grotere schalen G en 1. Een Triebwagen van de Räthische Bahn (in 4 varianten) met een 7-tal 
wagons voor schaal G, alsook een 10-tal variante van de Nohab in spoor 1, zijn de eerste producten aangekondigd onder deze nieuwe naam. 
Eind 2016 stelt ESU de LokPilot NANO decoders voor: echt de kleinste parels uit de decodergeschiedenis.  
 

In alle voorbije jaren vergat ESU ook nooit het gamma soundfiles steeds verder uit te breiden en te verbeteren. 
 

Wij wensen U veel plezier met dit uitgebreide gamma kwaliteitsproducten. 
 

Sedert 1999 zet Train Service Danckaert zich in, om de hoogwaardige producten van ESU op de Belgische en Luxemburgse markt te brengen en 

te supporteren. In 2000 verkreeg zij van ESU de toelating tot distributie voor de Nederlandse markt. Logischer wijze volgde in 2001 ook Frankrijk. 

ESU       import: Benelux + France                                                                                                                                                  

electronic solutions ulm GmbH & Co. KG  Train Service Danckaert                                                                                                                                                     

Edisonallee 29      Hamiltonpark 14                                                                                                                                                                        

D-89231 Neu-Ulm     B-8000 Brugge                                                                                                                                                                      

Deutschland      Belgium                                                                                                                                                                                 

info@esu.eu      info: contact@tsdbvba.be – support: support@tsdbvba.be                                                                                                

www.esu.eu      www.loksound.be – www.loksound.nl  

     2. 
© Train Service Danckaert - 2018 



Decoder wizard: welke decoder wenst U? 
LokPilot (zonder geluid) zie hieronder / LokSound met geluid: pagina 4 

Mijn locomotief is in schaal ? 

N.  Kies voor  
LokPilot micro V4.0 

LokPilot micro V4.0 
Multi-protocol 

Nee. 

Ja.  

ESU-54684 => 6-pin (NEM-651):  
    met kabel en stekker.  
ESU-54685 => 6-pin (NEM-651):  
    met stekker direct verbonden.  
ESU-54686 => Next18 (NEM-662)  

ESU-54683 => 8-pin (NEM-652):  
    met kabel en stekker.  
ESU-54687 => 6-pin (NEM-651):  
    met kabel en stekker.  
ESU-54688 => 6-pin (NEM-651):  
    met stekker direct verbonden.  
ESU-54689 => Next18 (NEM-662)  

Neen, groter dan schaal N! 

Schaal H0 

ESU-54611 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-54613 => 6-pin (NEM-651)  
ESU-54615 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-54617 => PluX22 (NEM-658)  

ESU-54610 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-54612 => 6-pin (NEM-651)  
ESU-54614 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-54616 => PluX12 (NEM-658)  

LokPilot V4.0 
Multi-protocol 

Met mfx© / M4 

Nee. 

Nee. 

Ja.  

Ja.  

ESU-64610 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-64613 => 6-pin (NEM-651)  
ESU-64614 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-64616 => PluX12 (NEM-658)  
ESU-64617 => PluX22 (NEM-658)  
ESU-64618 => 21MTC (NEM-660) MKL:  Märklin/Trix                                                   

Kies voor LokPilotXL V4.0 M4 

ESU-54640 => met schroefaansluitingen.  
Quad protocol, met Powerpack en SUSI-aansluiting.  

Indien de LokPilot Micro nog te groot is,  

ESU-53661 => 8-pin (NEM-652):  
    met kabel en stekker.  
ESU-53664 => 6-pin (NEM-651):  
    met kabel en stekker.  
ESU-53665=> 6-pin (NEM-651):  
    met stekker direct verbonden.  

Indien LokPilot Micro nog te groot is,  
kies dan onze LokPilot DCC NANO-decoders: 
Zie onderaan deze pagina. 

LokPilot Standard (DCC) 
Dit basisgamma bevat 3 DCC-decoders: 

ESU-53611 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-53614 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-53616 => PluX22 (NEM-658)  

3. 

Nee. 

Ja.  

kies dan voor deze LokPilot DCC NANO-decoders: 



Decoder wizard: welke decoder wenst U? 
LokSound met geluid: zie hierna / LokPilot (zonder geluid) zie pagina 3  

Mijn locomotief is in schaal? 

Neen, groter dan schaal N ! 

Met mfx© / M4 

N.   Kies voor LokSound micro V4.0 

ESU-54800 => 6-pin (NEM-651)  
ESU-56899 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-55800 => PluX12 (NEM-658)  
ESU-54898 => Next18 (NEM-662)  

     4. 

H0, zonder mfx / M4. Kies voor LokSound V4.0 

ESU-54400 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-54499 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-55400 => PluX12 (NEM-658)  
ESU-56498 => PluX16 (NEM-658)  
ESU-56499 => 6-pin (NEM-651)  

ESU-64400 => 8-pin (NEM-652)  
ESU-64499 => 21MTC (NEM-660)  
ESU-65400 => PluX12 (NEM-658)  
ESU-66498 => PluX16 (NEM-658)  
ESU-66499 => 6-pin (NEM-651)  

H0, met mfx / M4. Kies voor LokSound V4.0 M4 

Schaal G 

H0.  Nee. 

Ja.  Neen, groter dan schaal H0! 

Schaal H0 

G.  Kies voor LokSound L V4.0  

Neen, groter dan schaal G! 

Kies voor LokSound XL V4.0  

ESU-54500 => schroefaansluitingen  
ESU-54599 => pin-aansluitingen (Stiftleisten)  

ESU-54399 => pin-aansluitingen, geleverd met adapter 51959 

Met de ESU LokProgrammer (ESU-53451) laadt U (of uw dealer) het gewenste geluidsfile in. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zie pagina 6 voor de juiste soundfile referentie.  



5. 

Op deze pagina stellen we U het gamma luidsprekers van ESU voor LokSound V4.0. 

Vanaf 2018, breiden we het gamma uit, met luidsprekers met modulaire geluidskamer, zoals ref. 50321: 
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     6. 

Hierna vind U de tabel (datum januari 2018) met alle beschikbare sound referenties. 

In de 3° kolom vindt U de referenties voor de LokSound micro V4.0 54800 6-pin NEM651. 

Kolom 4 bevat de referenties voor LokSound V4.0. Standaard is dit de decoder 54400 8-pin NEM652. 

In kolom 5 treft U de referenties aan voor LokSound V4.0 M4, decoder 64400 8-pin NEM652. 

Kolom 6 bevat de referenties voor LokSound L. V4.0 

In kolom 7 vindt U de referenties voor LokSound XL V4.0. Standaard is dit decoder 54500 (met vijsjes). 

Wil U het geluid ingeladen hebben in een andere decoder MET EEN ANDERE interface (zoals PluX, 21 MTC, …) dan verwijzen we U naar 

pagina 2 van deze brochure, om de overeenkomstige pin-versie te vinden. 

De hieronder vermelde sounds treft U op onze website www.esu.eu/downloads. 

Het inladen van deze sound kan door U of door uw dealer uitgevoerd worden. Hiervoor gebruikt U de LokProgrammer van ESU (ref.: 

53451). Wenst U de soundfile in te laden voor U de decoder heeft ingebouwd, wil dan gebruik maken van de testprint 53900, desgevallend 

uitgebreid met 53901. 

53451 

53900 

53901 

3         4         5          6         7 



7. 



     8. 

ESU stelt niet alleen een gamma top decoders voor locomotieven voor.  
ESU heeft ook een gamma schakeldecoder: SwitchPilot. 
Alsook een gamma terugmeld-decoders: ECoSDetector. 

Op de website www.loksound.be vindt U de handleidingen voor alle ESU-producten in het Nederlands. 


