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Op de volgende pagina’s stellen we alle nieuwigheden
voor. Wil U het volledige gamma van ESU kennen dan
durven we U verzoeken ook de catalogus 2013 te willen
downloaden. Hij is ter beschikking op www.loksound.be
in het Nederlands!

Ook dit jaar biedt Train Service Danckaert U een
nieuwighedenfolder enkel onder elektronische vorm aan.
Wij willen hiertoe ons steentje bijdragen aan een
groenere planeet!
Dank voor uw begrip en medewerking.
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Ter info: volgende websites staan ter uw beschikking:
www.esu.eu: de website van ESU, Duitse en Engelstalige
informatie. De website werd in de loop der jaren steeds
volledig opnieuw opgefrist.
www.esu.eu/forum: ESU-forum in het Duits, Engels,
Nederlands en Frans!
www.loksound.be en www.loksound.nl: de websites
van uw importeur, Nederlandstalig en Franstalig. Ook
wij passen onze layout aan volgens deze van de ESUwebsite. Naast informatie in uw taal kan U er ook alle
handleidingen downloaden in het Frans en het
Nederlands.
Train Service Danckaert neemt geregeld deel aan
expo’s, zoals, Euromodelbouw, Grote TreinExpo, ... met
demonstraties, informatie en updatemogelijkheid van
uw ECoS. Wij verwijzen voor data en info naar onze
algemene website:
www.modeltrainservice.com —> agenda.

Mobile Control II
Jaren geleden introduceerde ESU de Mobile Control.
De Mobile Control was een draadloze afstandbediening
voor andere centrales. In navolging hiervan, en met de
ECoSControl Radio in het achterhoofd, introduceert ESU
nu de Mobile Control II.
Deze draadloze afstandsbediening werkt via WIFI, onder
Android. Deze Mobile Control II kan gebruikt worden
met elke digitale centrale dewelke op een computernetwerk kan aangesloten worden. Wij denken hierbij aan
de ECoS, de Central Station II en de Z21. (Mogelijks
zullen er nog centrales volgen...)
Via een app zal uw Mobile Control II de controle van uw
locomotieven edm overnemen.
Naast treinen besturen geeft dit Android-toestel U ook
de mogelijkheid om andere apps te downloaden en
bijvoorbeeld naar The Rolling Stones of Beatles te
luisteren.
De Mobile Control II is verkrijgbaar met een draadloze
acces-point (ref.: 51113) en zonder acces-point (ref.:
51114).
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ECoSDetector Railcom
Na de ECoSDetector (50094) met zijn 16 ingangen,
waarvan er 4 kunnen gebruikt worden voor RailCom
heeft ESU niet beslist om een "kleine broer"
van deze voor te stellen, nl. de ECoSDetector RailCom.

SwitchPilot
ESU brengt momenteel een nieuwe versie van de
gerenommeerde SwitchPilot decoder, alsook van de
SwitchPilot Servo-decoder.

Deze ECoSDetector RailCom (ref.: 50098) biedt U 4
ingangen via RailCom.
De ECoSDetectoren 50094, 50095 en 50096 blijven in
het gamma.

Door vervanging van de inwendige processor, zorgt ESU
er hierbij voor dat de decoders steeds up to date
kunnen gehouden worden via een firmware aanpassing.
De SwitchPilot 51820 met zijn 4 standaard aansluitingen
voor K83/K84 en 2 servo-aansluitingen vervangt hierbij
de 51800.
De SwitchPilot Servo 51822 met 4 servo-aansluitingen is

reeds sedert begin januari verkrijgbaar en volgt hiermee
de SwitchPilot servo 51802 op. De SwithPilot Servo is
ook bruikbaar op een analoge baan.
De SwitchPilot Extension 51801 blijft in het gamma.
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LokPilot Standard
Als ESU jaren terug de LokPilot Basic uitbrengt in versies
met een 8-polige stekker en als 21MTC decoder, is het
instapmodel van hun locdecoder geboren.
ESU wil echter meegaan in diverse normen en
introduceert vandaag een waardige opvolger voor de
LokPilot Basic, nl. de LokPilot Standard.
Hier speelt ESU verder in op RailCom. Deze nieuwe
LokPilot decoders worden RailCom compatible. Zij
komen ook ter beschikking in 3 versies: naast een 8polige, volgens NEM-652, en 21-polig volgens NEM-660
(21MTC) ook met een PluX-stekker: PluX12 (NEM-658).
Wij merken op dat elke PluX-decoder inplugbaar is in
elke locomotief met een PluX-contrastekker ongeacht
het aantal pins.

PluX22.
Wij herhalen onze opmerking, dewelke eind 2013 reeds te
lezen was op onze website
(De dealers werden geïnformeerd via mailings).
De decoders LokPilot 54617 en 64617 alsook de LokSounddecoders 54497 en 66497 zijn uitgerust met een PluX-22
stekker op de decoder ipv de eerder aangekondigde PluX-16.
De geeft echter geen problemen ivm het inpluggen in uw
locomotief, dewelke is voorzien van een PluX-contrastekker.

53611: LokPilot Standard met 8-polige stekker (NEM-652)
53614: LokPilot Standard 21MTC (NEM-660)
53616: LokPilot Standard met PluX12 stekker (NEM-658)

LokSound: luidsprekers
ESU breidt ook dit jaar haar gamma luidsprekers uit..
ESU-50322 Luidspreker voor LokSound XL: 59 mm, rond.
ESU-50325 Luidspreker voor LokSound V4.0: 8 ohm, 16 x 35 mm, met geluidskast.
ESU-50329 Luidspreker voor LokSound V4.0: 8 ohm, 20 x 13.5 mm, met geluidskast.
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Binnenverlichting van ESU - eenvoudig verlichten.
Met de LED wagonverlichting van ESU kan U elke wagon
waarheidsgetrouw uitbouwen met een moderne
verlichting.
Na het succes van de lichtstrips 50700 en 50702, respect. met
warm witte leds en gele leds, introduceert ESU nu diezelfde strips
met een “decoder on-board”.
50708: lichtstrip met 11 leds (warm wit) en sluitverlichting. Decoder ingebouwd. Deelbaar.
50709: lichtstrip met 11 leds (geel) en sluitverlichting. der ingebouwd. Deelbaar.

Toen ESU begin 2010 haar eerste locomotief aankondigde waren de meningen verdeeld. Wat probeert ESU nu?
Wie bouwt voor ESU deze locomotief? Wat zal de kwaliteit zijn? Wat met al die snufjes.
Eind 2010 - toen de eerste locomotieven werden uitgeleverd - verbaasde ESU alweer elkeen: ESU bouwt zelf
locomotieven. Daarvoor heeft ze de nodige specialisten uit de trein modelbouwwereld aangetrokken. De kwaliteit
spreekt voor zich. Ook die snufjes zijn weldoordacht en geven een extra dimensie aan de locomotieven en dus aan
uw modeltrein-hobby. ESU gaat de ingeslagen weg in 2014 verder.
Op de volgende pagina presenteren wij U al die nieuwigheden.
Dit houdt zowel hernummeringen in alsook totaal nieuwe projecten.
Klap op de vuurpijl wordt zeker ESU’s eerste wagon. Natuurlijk niet zo maar een wagon...
Kijk maar vlug op de volgende pagina en ontdek weer enige juweeltjes van ESU.
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ESU gaat verder in de succes story
voor wat betreft haar locomotieven.
Het gamma locomotieven wordt
verder uitgebreid.
ESU-31059: Class 66
ECR 66243 (rood/bruin geel).

ESU-31074: Class 66
DB Schenker 66001

Ook grote broer Class77 zet zijn beste
beentje voor:

ESU-31075: Class 77
Poland Freightliner 66002.
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ESU stelt U een compleet uitgeruste locomotief voor met verlichting rood/wit, cabineverlichting, stuurtafel verlichting,
geluiden van de motoren, geluid op wissels en in de bochten, rookgenerator, edm. Uitgerust met een LokSound V4.0
M4 decoder.
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Wat verwacht U van deze locomotieven als
U ESU kent…
Ook hier stellen zij een locomotief voor met
metalen chassis en kap.
Verlichting alom, geluid.
Maar ook rook uit maar liefst 2
rookgeneratoren: ja, hier komt de rook uit
respectievelijk de 2 schoorstenen vooraan
of uit de 2 achterste schoorstenen, en dit
natuurlijk aangepast aan de rijrichting.

Maar er is meer. De ventilatoren op het dak
zullen functioneel zijn: 2 per 2 en dit weer
aangepast aan de rijrichting.
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Een wagon? Een meetrijtuig?
"Als ESU ooit een wagon op de markt brengt, dan kan het niet anders dan dat deze vol steekt met elektronica".
Wie zei dit in het verleden? Niets is minder waar.
Voor de liefhebbers van Epoque III komt deze meetwagon in groene livrei.
U rijdt volgens Epoque 4, dan stellen we U een gele versie voor.
De rode versie wordt dan volledig gebouwd voor de liefhebbers van Epoque V/VI.
Na het afnemen van een plaatje - aan beide zijden van de wagon - komt een LED-schermpje te voorschijn.
Deze zal U informeren nopens de snelheid, de afgelegde weg, de gemiddelde snelheid, de max. snelheid en
dergelijke meer.
Maar natuurlijk is de wagon ook uitgerust met functies als daar zijn wit/rood lichtwissel volgens rijrichting.
Binnenverlichting. Want ook als wagon wil hij op uw baan scoren.
Wie beschikt over een ECoS-centrale dient de zijpaneeltje niet af te nemen. Alle gemeten waarden komen op het
scherm van uw centrale.
Sturing via decoder (MM / DCC met RailCom).
Geschikt voor 2-rail en 3-rail, ook in analoog bedrijf.
36030 Meetrijtuig in H0. DB EHG 388. Geel, Epoque IV. DC/AC.
36031 Meetrijtuig in H0. DB EHG 388. Rood, Epoque V/VI. DC/AC.
36032 Meetrijtuig in H0. DB EHG 388. Groen, Epoque IIIb. DC/AC.
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Foto’s: © Rolf Wiemann

De vorig jaar aangekondigde V200 locomotieven komen eraan...
De V200 'altrot' (ref.: 31080 / 31081) in het 2de kwartaal. De SBB-versie (ref.: 31083) in het 4de kwartaal.
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BR V60 en HLR-80
Zoals vorig jaar aangekondigd brengt ESU ook de overbekende BR V60 en de versie van de Belgische
HLR-80. Deze is laatste is geen herschilderde versie van de V60 maar een deugdelijke copie van het origineel naar
Belgisch model met aangepaste borstwering , lichten en dak.
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www.loksound.be
www.loksound.nl

12.

