SwitchPilot 3

1

1° oplage januari 2021

11/02/2021

vanaf Firmware 3.0.9.

eb

SwitchPilot 3

1° oplage januari 2021

vanaf Firmware 3.0.9.

Inhoud
1.
2.
3.
4.

Configuratie verklaring
WEEE verklaring
Belangrijke mededeling
Eigenschappen
4.1.
Algemene eigenschappen
4.2.
Technische gegevens
4.3.
Leveringsomvang
4.4.
Werkingsmodi
4.4.1.
Impuls bedrijf
4.4.2.
PECO bedrijf
4.4.3.
K83 bedrijf (Momentbedrijf)
4.4.4.
K84 bedrijf (Bi stabiel continue bedrijf)
4.4.5.
Knipper licht bedrijf
4.4.6.
Bedrijfsmodus schakelaar
5.
Aansluiting aan het digital systeem
5.1.
Verbindingselementen
5.2.
Spanningsvoeding digital systeem
5.3.
Externe spanning voorziening
5.4.
Aansluiting der uitgangen
5.4.1.
Dubbel spoel wissel aandrijvingen
5.4.2.
Lichtsignalen met gloeilampjes of Led
5.4.3.
Ontkoppelings sporen
5.5.
Aansluiting de terugmelding contacten
5.6.
Aansluiting van de SwitchPilot Extension
5.6.1.
Relais uitgangen
5.6.2.
Wisselaandrijvingen met motoren
5.6.3.
LGB wisselaandrijvingen
5.6.4.
Wissel hartstuk polarisatie
6.
Configuratie met OLED
6.1.
Relatie tussen magneetartikel-adressen en wisselnummers
6.1.1.
Wissel nummers toekennen
6.2.
Invoering in de bedieningsstructuur
6.3.
Adres modus voor Roco Centralen
6.4.
Uitgangen configureren
6.5.
Fade Out en Fade In tijden
6.6.
Status informatie
6.6.1.
Software versie & spoor spanning aanduiding
6.6.2.
Status der uitgangen aantonen
6.6.3.
Status der terugmelding der ingangen
7.
Configuratie met LokProgrammer
8.
Configuratie POM (Hoofdspoor programmering)
8.1.
Aansluiting aan het digitaal systeem
8.2.
Lezen en schrijven van CV’s via POM
9.
Configuratie met het programmeerspoor
9.1.
Aansluiting aan het digitaal systeem
9.2.
Lezen en schrijven van CV’s
10. Wissel-nummers van de Centrale leren
11. RailCom
11.1.
RailCom configuratie
11.2.
Terugmelding der wisselstand met de ECoS

2

11/02/2021

eb

SwitchPilot 3

1° oplage januari 2021

vanaf Firmware 3.0.9.

12. Reset naar fabrieksinstelling
12.1.
Met de programmeer toets
12.2.
Met het DCC systeem
12.3.
Met de display
14.

Support en hulp

15.

Mogelijke panelen

16.

Magneetartikel-adressen & wisselnummers

17.

CV verklarende lijst

18.

Aanpassingen historiek

19.

Garantie

1. Configuratie verklaring:
De Fabrikant , ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG, Edisonallee 29, D-89231
Neu-Ulm, verklaart hierbij in alleen verantwoordelijke van het volgend product te zijn;
Productnaam :

SwitchPilot 3

Type beschrijving :

51830

Volgens alle relevante richtlijnen bepalend voor de elektromagnetische compatibiliteit
(2004/108/EG). Volgende harmoniserende Normen zijn toegepast ;
EN 55014-1 : 2006 + A1:2001 + A2:2008 : Elektromagnetische compatibiliteit gevorderd
voor huishoudtoestellen , Electro gereedschappen en gelijkaardige elektrische toestellen
- Deel 1 stoor uitzending.
EN 55014-2 : 1997 + A1:2001 + A2:2008 : Elektromagnetische compatibiliteit gevorderd
voor huishoudtoestellen , Electro gereedschappen en gelijkaardige elektrische toestellen
- Deel 2 storingsimmuniteit.
Auteursrechten 1998 – 2021 door ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG.
Vergissingen, aanpassingen die de technische vooruitgang dienen , leverings
mogelijkheden en alle andere rechten voorbehouden . Electrische en mechanische
dimensies zijn zonder garantie. Elke aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade
door oneigenlijk gebruik, het niet naleven van deze instructies,
ongeoorloofde wijzigingen etc., is uitgesloten. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Het onjuist gebruik kan lichamelijke letsels veroorzaken. Märklin en mfx zijn
geregistreerde handelsmerken van de firma Gebr. Märklin und Cie. RailCom is een
geregistreerd handelsmerk van de firma Lenz Electronik GMBH, Giesen.
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG ontwikkeld zijn producten volgens hun
eigen interne politiek. ESU behoud zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving
aan elk, in de documentatie besproken producten aan te passen of te verbeteren.
Kopiëren en reproductie van deze documentatie in welke vorm dan ook, behoeven de
schriftelijke toelating van ESU.
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Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparatuur (geldig in de Europese
Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen). Dit symbool
op het apparaat, in de handleiding of op de verpakking, wijst erop dat dit product, aan
het einde van zijn levensduur, niet met het huisvuil mag meegegeven worden. Lever het
in op een officieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze wijze helpt u om het
milieu te beschermen. De gebruiker dient zich te schikken naar de geldende normen in
zijn land voor wat betreft de recuperatie. Voor meer informatie over de recycling van dit
product, neem dan contact op met uw gemeentebestuur, uw huishoudelijk afvaldienst of
het bedrijf waar u het product hebt gekocht.
Train Service Danckaert, ESU-importeur voor Benelux & Frankrijk, is overeengekomen
met ESU, de fabrikant van o.a. de LokSound decoders, om alle afgedankte ESUapparaten terug te sturen naar ESU. Deze laatste staat in voor de recyclage ervan,
conform de geldende wetgeving in Duitsland. Wij verwijzen hiervoor ook naar:
www.modeltrainservice.com/reyclage.pdf Ook de batterijen horen niet bij het huisvuil en
dienen afzonderlijk gerecycleerd te worden, volgens de normen van het land waar het
apparaat gebruikt wordt. De consument dient hiervoor zelf in te staan.

3.

Belangrijke mededeling:
Wij feliciteren u met de aanschaf van een ESU SwithPilot decoder. Deze handleiding zal
u de mogelijkheden van de decoder stapje voor stapje voorstellen. Daarom dient u deze
handleiding grondig te lezen alvorens de SwitchPilot in gebruik te nemen. Alhoewel
SwitchPilot decoders zeer sterk gebouwd worden, kan een verkeerde aansluiting tot de
vernietiging van de decoder leiden. Behoedt u, bij twijfel, voor “dure” experimenten.
•
•
•
•
•
•
•

4.

De SwitchPilot mag enkel bij modelspoorbanen worden gebruikt. U mag deze
slechts gebruiken met componenten die in deze handleiding zijn beschreven. Een
verschillend gebruik met dit in de handleiding beschreven, is niet toegelaten.
Alle werkzaamheden mogen enkel met afgeschakelde spanning uitgevoerd worden.
De stroombronnen dienen zodanig afgeschermd te zijn dat er bij een eventuele
kortsluiting geen kabelbrand kan ontstaan. Gebruik enkel in de handel verkrijgbare
modelbaan transformatoren die aan de veiligheidsnormen voldoen.
Gebruik de SwitchPilot niet zonder toezicht, deze SwitchPilot is geen (kinder-)
speelgoed.
Hou u bij de aansluiting van externe componenten aan deze handleiding, het
gebruik van andere schakelingen kan een vernieling aan deze decoder tot gevolg
hebben.
De SwitchPilot is NIET waterdicht, een “buiten” gebruik is niet voorzien en is op
eigen risico .
Deze SwitchPilot mag niet geopend worden en zal beschadigd worden bij ongepast
gebruik.

Eigenschappen:
De ESU SwitchPilot 3 decoders zijn ontworpen voor stationaire toepassingen, deze
kunnen de gekende dubbelspoel aandrijvingen, lichtsignalen, magnetische
ontkoppelaars, gloeilampjes of andere stationaire verbruikers schakelen.

4.1.

Algemene eigenschappen:
De SwitchPilot 3 heeft 8 transistor uitgangen voor het schakelen van 4 dubbelspoel
magneetartikelen (bv wissels) of 8 verbruikers zoals ontkoppelsporen of gloeilampjes.
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Elke uitgang kan individueel geprogrammeerd worden en is elektronisch beveiligd tegen
overbelasting en kortsluiting.
De SwitchPilot 3 kan naar keuze gevoed worden door het digitaal systeem, of een
externe gelijk- of wisselstroom voeding.
De SwitchPilot 3 is multiprotocol geschikt en kan zowel met centralen van het Märklin©
Motorolasysteem (vb 6021, Central Station of Mobile Station) ofwel DCC geschikte
Centralen gebruikt worden. De configuratie kan zowel op het hoofdspoor als op een
programmatie spoor gebeuren. Met het RailCom kunnen de CV uitgelezen worden.
Een bedrijf met Roco© LokMaus 2 is NIET mogelijk gezien de LokMaus 2 enkel DCC loc
bevelen uitstuurt in plaats van de nodige magneetartikel bevelen.
Een SwitchPilot 3 kan de stand van de wissel via het RailCom direct aan de ECoS
Centrale melden.
Om de tot nu vrij omstandige configuratie van magneetartikel decoders te
vergemakkelijken beschikt de SwitchPilot 3 over een innovatieve bedieningsmodus,
bestaande uit een vier lijnen verlicht OLED-Display met 3 ingave toetsen.
Alle instellingen kunnen met behulp van het display direct aan de decoder gecontroleerd
of naar wens bijgesteld worden. Een programmering met de centrale is niet meer langer
noodzakelijk. Eenvoudiger zal het niet meer kunnen.

4.2.

Technische gegevens:

4.3.

Leveringsomvang:
Deze SwitchPilot 3 word met 5 afneembare rijklemmen (1 x 4 polig voor
spooraansluiting, 4 x 5 polig voor uitgangen) en deze handleiding geleverd. Een set met
vervang rijklemmen is bij uw ESU-dealer verkrijgbaar onder het art. nummer
51800.SP.01.
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Deze SwitchPilot 3 beschikt over 8 transistor uitgangen, die in de 4 uitgangsparen van 1
tot 4 gegroepeerd zijn. Elk van deze uitgangpaar bevat twee uitgangen (Out A en Out B)
en kunnen individueel op wens geconfigureerd worden.
Volgende werkingsmodi zijn mogelijk:

4.4.1. Impuls bedrijf:
Indien de uitgang als impulsbedrijf is geconfigureerd, dan zal uitgang geschakeld
worden zodra een schakelbevel ontvangen word. Gelijktijdig loopt een chronometer die
de uitgang automatisch zal afschakelen zodra de inwendig vastgelegde tijd (impulstijd)
bereikt zal zijn, zelfs indien de toets losgelaten is. Indien de toets langer ingedrukt blijft
dan de interne tijd, zal de uitgang toch uitgeschakeld worden. Deze tijdbegrenzing zal
een doorbranden van de magneetartikelen verhinderen.
Optioneel kan de uitgang ook langzaam aan- of uitgeschakeld worden (voor een zoom
effect voor gloeilampen simulatie).
Het impulsbedrijf is geschikt voor de aansturing van wissels met dubbelspoel
aandrijving, dit is ook de standaard instelling van de SwitchPilot 3.
Sommige DCC centralen (vb. Lenz©) herhalen het inschakelbevel in een vast ritme,
zolang de toets ingedrukt blijft.
Bij elk ontvangen inschakelbevel zet de SwitchPilot 3 de inwendige chronometer terug
op begin, zoals op de afbeelding 1.

4.4.2. PECO bedrijf:
De PECO© modus komt overeen met het voornoemde impulsbedrijf, met uitzondering
dat om de verhoging van de piekstroom aan te kunnen de stroombegrenzer van het
betreffende uitgangspaar uitgeschakeld word, en de impulstijd vast op een relatief korte
tijd begrenst is .
Door deze korte stroomstoot zullen de PECO aandrijvingen optimaal aangestuurd
worden.
Een verkeerde aansluiting of kortsluiting kan de uitgang in PECO bedrijf kan de
SwitchPilot 3 vernielen.
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In K83 bedrijf blijft de uitgang actief zolang de toets op het schakelbord ingedrukt blijft.
Deze bedrijfsmodus is geschikt voor wisselaandrijvingen met eindafschakeling en
ontkoppelsporen.
Optioneel kan deze uitgang langzaam in- of uitgeschakeld worden (voor een zoom effect
voor gloeilampen simulatie).
Dit K83 bedrijf kan bij oudere DCC centralen problemen geven, gezien deze het “uit”
bevel niet zenden (vb oude Lenz© centralen).

4.4.4. K84 bedrijf bi-stabiel continue bedrijf):
In K84 bedrijf worden de beide uitgangen wisselend in- en uitgeschakeld: bij het
indrukken van de eerste toets (rood), aan het bedieningspaneel word de uitgang Out A
ingeschakeld. Deze zal zolang actief blijven, tot de overeenkomende (groene) toets de
uitgang Out B van dezelfde uitgangsgroep geactiveerd word. De Out A en Out B
verhouden zich als een wisselschakelaar.
Optioneel kan deze uitgang langzaam in- of uitgeschakeld worden (voor een zoom effect
voor gloeilampen simulatie).
Het K84 bedrijf is best geschikt voor verlichtingen en tweeledige signalen.
Deze bedrijfsmodus komt logisch overeen met de Märklin© K84 decoder.
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4.4.5. Knipperlicht bedrijf:
In deze bedrijfsmodi worden de uitgangen Out A en Out B van een zelfde uitgangspaar
afwisselend met een instelbaar knipper frequentie ingeschakeld. Het knipperlicht wordt
geactiveerd met het commando “recht / groen” van de toegewezen toets en met het
commando “afdraaien / rood” gestopt.
Optioneel kan deze uitgang langzaam in of uitgeschakeld worden (voor een zoom effect
voor gloeilampen simulatie).
Dit bedrijf is geschikt voor het aansturen van Andreas kruisen bij spoorovergangen.

4.4.6. Bedrijfsmodus schakelaar:
Met de bedrijfsmodus schakelaar van de SwitchPilot 3 kunt U snel alle uitgangsparen
samen in de bedrijfsmodus K83 omschakelen naar K84, ongeacht hoe deze
geconfigureerd zijn.
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Enkel in de middelste stand “USER” (standaard instelling af fabriek) zullen de uitgangen
zich conform de decoderconfiguratie gedragen.
De eventuele “Zoom” effecten worden genegeerd als de bedrijfsmodus schakelaar de
decoder in de modus K83 of K84 dwingt.

5.

Aansluiting aan het digitaal systeem :
We kunnen aanbevelen de SwitchPilot 3 volledig te configureren vooraleer deze in te
bouwen.

5.1.

Verbindingselementen :
Afbeelding 5 toont de SwitchPilot 3 met alle verbindingselementen .

9

a.

Aan de 1 tot 4 gemarkeerde aansluitingen voor de uitgangsparen 1 tot 4 worden
wissels, lichtsignalen, ontkoppelaars en dergelijke aangesloten. De
respectievelijke klemmen FBA en FBB worden voor de terugmelding van de
wissel stand aan de SwitchPilot 3 gebruikt.

b.

De spanningsverzorging van de SwitchPilot 3 en al de aangesloten verbruikers
gebeurd via de klemmen Pw A en Pw B. Het is even wel mogelijk om de digitale
spanning van het spoor als een externe voeding te gebruiken . Een externe
voeding is aan te bevelen, vooral bij grote modelspoorbanen, gezien dan de
energie voor het schakelen van de aandrijvingen de centrale of boosters NIET zal
belasten.

c.

Verbind de klemmen Trk A en Trk B met de spooraansluiting van de centrale (of
boosters), van wie de SwitchPilot 3 zijn bevelen krijgt.

d.

Met de bedrijf keuze schakelaar kan zoals beschreven in Hst 4.4.6. de uitgangen
geconfigureerd worden.

e.

De invoegeenheid; de drie toetsen PROG/OK en ook [+] en [-] dienen voor de
configuratie van de decoder, zoals in Hst 6. uitgelegd wordt.

f.

Het display toont alle instellingen van de decoder inclusief wisseladres en status
van de uitgangen. Na enkele seconden toont de Screensaver de bedrijf spanning.

g.

Uitbreiding bus voor het SwitchPilot Extension module (51801).
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Spanning voeding uit het digitaal systeem :
Voor kleinere modelbanen met weinig gelijktijdig geschakelde verbruikers kan de
SwitchPilot 3 rechtstreeks aan de centrale aangesloten worden. De klemmen Pw A en
Pw B worden parallel aan de klemmen Trk A en Trk B aangesloten.
Indien de magneetartikelen (zoals Märklin K spoor) NIET of zwak schakelen; de
spoorspanning nazien en eventueel verhogen. De SwitchPilot 3 kan de voeding
spanning aangeven zoals aangetoond in Hst 6.8.1. Indien de spanning NIET kan
verhoogd worden zal een externe voeding noodzakelijk zijn.
Deze aansluiting wijze moet gebruikt worden indien de SwitchPilot 3 aan het
programmeerspoor van de centrale geconfigureerd zal worden. Zie Hoofdstuk 9.
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Externe spanning voorziening :
Voor grote modelbanen met veel verbruikers raden we het gebruik van een externe
voeding aan. Geschikt zijn gelijkstroom of wisselstroom voedingen met specificaties
vernoemd in Hst 4.2. Het gebruik van een gestabiliseerde voeding met Min 18V DC en
3A uitgangsvermogen is wenselijk. (vb. ESU-50119) .
Voor het schakelen van Märklin K wisselaandrijvingen is een spanning van 18V
noodzakelijk. Houd hierbij rekening bij de keuze van de voeding. De SwitchPilot 3 kan
deze spanning aantonen zoals beschreven in Hst 6.8.1.
Deze manier van aansluiting kan NIET geprogrammeerd worden via het
programmeerspoor. In dit geval zal een (tijdelijke) aansluiting zoals beschreven in Hst
5.2. gebruikt moeten worden.
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Aansluiting der uitgangen :

5.4.1. Dubbelspoel wisselaandrijving :
Alle in de handel verkrijgbare dubbel spoel wisselaandrijvingen van bekende fabrikanten
kunnen met de SwitchPilot 3 aangestuurd worden. Afbeelding 8 toont de aansluiting aan
de uitgang 1.
a. De gemeenschappelijke aansluiting van de twee spoelen zal met de klem C
verbonden worden.
b. De klem OUT A zal met het kabel van de afbuigende stand verbonden worden.
c. De klem OUT B zal met het kabel voor de rechtdoor stand verbonden worden.
Indien na de bediening van de wissel blijkt dat NIET de juiste stand van de wissel bereikt
is, moeten beide aansluitingen aan de klemmen OUT A en OUT B verwisseld worden.
Het stroomverbruik van PEKO© wisselaandrijvingen is vrij hoog, zodanig dat PEKO
gebruiksmodus moet ingeschakeld worden .
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5.4.2. Lichtsignalen met gloeilampjes of Led :
Indien er gebruik gemaakt wordt van lichtsignalen met gloeilampjes of Led’s; moet de
betreffende uitgang in K-84 modus geconfigureerd worden. (bi-stabiele continue bedrijf)
Gloeilampjes zoals in afbeelding 8; uitgang 2; kunnen direct aan de SwitchPilot 3
aangesloten worden.
Indien er gebruik gemaakt wordt van LED’s zoals in afbeelding 8; uitgang 3; moet er een
voorschakelweerstand gebruikt worden. De voorschakelweerstand is afhankelijk van de
gebruikte LED’s en kan 1 KOhm tot 10 KOhm bedragen. Gebruik bij twijfel de hoogste
waarde.
De Klem C van de uitgang voert een positief potentieel (“+” Pol ) daarom zal de kathode
van de LED met de klemmen OUT A of OUT B aangesloten worden.

5.4.3. Ontkoppelingssporen :
Voor een ontkoppelingsspoor is het moment-bedrijf aangewezen, gezien de spoel actief
blijft, zolang de schakelaar gedrukt is. De aansluiting gebeurd volgens afbeelding 8
aansluiting 4. Er kan gebruik gemaakt worden van zowel de klemmen Out A of Out B ,
naargelang de ontkoppelaar met de afbuigende of rechtdoor stelling aangestuurd wordt.

5.5.

Aansluiting van de terugmeldcontacten :
De SwitchPilot 3 kan de stand van de wissel doorgeven aan de ESU ECoS centrale via
de RailCom. Hiervoor moet de wissel over mechanische terugmeldcontacten
beschikken. Zie afbeelding 9.
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a. Aansluiting van een wisselaandrijving met eindafschakeling. Verbind de klemmen
Out A met de klem FB A en Out B met FB B.
b. Aansluiting van een wisselaandrijving met afzonderlijke terugmeldcontacten.
Verbind de contacten met de aansluitklemmen FB A of FB B, en de
gemeenschappelijke pol aan de klem C.
Let op de bijkomende instructies in Hst 11, voor de terugmelding aan de ESU ECoS
via RailCom.

5.6.

Aansluiting van de SwitchPilot Extension :
Het SwitchPilot Extension module (ESU-51801) word zijdelings aan de SwitchPilot 3
aangekoppeld: wil de beide modules met hun 8-polige stekker tegen mekaar duwen tot
de vergrendellipjes inhaken. De interne logica en de relais spoelen zullen via de
SwitchPilot 3 gevoed worden.

5.6.1. Relais uitgangen :
Afbeelding 10 toont de diverse aansluitingen:
a. De uitgangen 1 tot 4 hebben telkens een relaisuitgang A en B die samen
geschakeld worden (2 x omschakelen bi-stabiel). Elke relaisuitgang komt
overeen met de respectievelijke transistoruitgang van de SwitchPilot 3.
Als de uitgang Out A van de SwitchPilot 3 actief is, dan zullen de klemmen I en
Com van de relais uitgang geschakeld zijn. Indien de uitgang Out B actief is,
zullen de klemmen II en Com verbonden.
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b. De klemmen voor Massa uitgang en U + uitgang (gelijkgerichte spoorspanning,
komende van de SwitchPilot 3) voor de voeding van gelijkstroom wissel
motoren. .

5.6.2. Wisselaandrijvingen met motoren :
De wisselaandrijvingen met motoren kunnen met behulp van de SwitchPilot extension
aangestuurd worden. Bij deze aandrijvingen zal de ompoling van de bedrijfsspanning de
draairichting van de motor omkeren om zodoende de wissel in de andere richting te
veranderen.
Gebruik enkel wisselaandrijvingen met eindafschakeling om het doorbranden van de
motor te verhinderen. De relais uitgangen van de SwitchPilot Extension zullen steeds de
spanning naar de verbruiker door schakelen.
De aansluiting de wisselaandrijving met motoren zal gebeuren zoals getoond in
afbeelding 11. Let op de max. bedrijfsspanning aangegeven in de handleiding van de
gebruikte aandrijvingen.
Het Extension module zal steeds de zelfde spanning geven, waarmee ook de
SwitchPilot 3 verzorgd wordt.
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5.6.3. LGB© wissel aandrijvingen :
De aansluiting gebeurd zoals in afbeelding 12. De motoren worden (indien niet
omgeprogrammeerd) voor ongeveer 250ms met stroom verzorgt en daarna
afgeschakeld worden om een oververhitting van de aandrijving te voorkomen.

16

11/02/2021

eb

SwitchPilot 3
1° oplage januari 2021
5.6.4. Wissel hartstukpolarisatie :

vanaf Firmware 3.0.9.

Met het SwitchPilot Extension module kunnen de hartstukken heel eenvoudig
gepolariseerd worden.

6.

Configuratie met OLED :
Het programmeren van magneet-artikel decoders was in het verleden vrij ingewikkeld.
Een CV-programmering met behulp van een handregelaar kon meestal niet wegens het
ontbreken van een programmeermodi, (zoals het beheersten van POM voor magneet
artikel decoders konden maar enkele centrales) of door vergeten adressen van
bepaalde decoders in de modelbaan. Reeds het toewijzen van decoder adressen kon
problematisch zijn. Tevens is het uitlezen van reeds toegewezen adressen omslachtig
en veroorzaakt ergernis. Om al deze problemen te vermijden beschikt de SwitchPilot 3
als eerste magneetartikel decoder op de markt een innovatief bedieningsconcept. Deze
omvat een verlicht meerlijnig OLED display met een invoereenheid met drie toetsen. Met
deze, kunnen alle (!) instellingen van de SwitchPilot 3 in begrijpbare tekst rechtstreeks in
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de decoder ingevoerd worden en dit zonder externe programmeertoestellen of
omslachtige CV-programmering.
Zo zal het display steeds het actuele toegewezen wisselnummer tonen en kan ook de
actuele voedingsspanning (spoorspanning) correct aangeven. Een screensaver zal een
inbranden van het OLED scherm verhinderen.

6.1.

Relatie tussen magneetartikel-adressen en wisselnummers :
Om de uitgangen van de SwitchPilot 3 decoder door de centrale te kunnen aansturen,
moeten er wisselnummers toegewezen worden. Het aantal wisselnummers is beperkt en
afhankelijk van het gebruikte digitaal systeem:
Motorola© :

wisselnummers 0001 tot 0256

DCC :

wisselnummers 0001 tot 2048
(Bij Roco© centralen 0001 tot 2040)

De wisselnummers worden in groepen van vier samen gevat.
De groep omvat de wisselnummers 1-2-3-4, de tweede groep 5-6-7-8 en de derde groep
de wisselnummers 9-10-11-12, enz.
Elke SwitchPilot 3 kan zo een vier groep toegewezen worden; dit is het zogenoemde
magneetartikeladres.
Het magneetartikeladres zal intern in de CV1 en CV9 opgeslagen worden. De
berekening van de wisselnummers en de in de beide CV’s opgeslagen waarden wordt
door de RCN-213 geregeld.
De tabel in Hoofdstuk 16 geeft informatie over de wisselnummers en de bijhorende
magneetartikel adressen. Bij het gebruik van Motorola© centralen zullen enkel de
eerste 256 wissels beschikbaar zijn.
Het is onmogelijk een SwitchPilot 3 wisselnummers buiten de 4-groepen weer te geven.
Het is bv niet mogelijk de wisselnummers 4-5-6-7 toe te wijzen, gezien die over de grens
van het magneetartikeladres heen reiken. Hou deze steeds in de aandacht als de
wisselnummers toegewezen worden.
Ten gevolge een zwakte in de DCC norm voor de RCN-213 zullen sommige centralen
(zoals Roco© Multimause of Z21) de wisselnummers verschillend berekenen. Gelieve
hiervoor het Hst 6.3. te volgen.

6.1.1. Wisselnummers toekennen :
Vanuit de fabrieksinstelling reageren de 4 dubbeluitgangen van de SwitchPilot 3
wisseldecoders op de wisselnummers 0001 tot 0004 . Deze kunnen eenvoudig aan de
SwitchPilot 3 veranderd worden.
a) Zie of de display de screensaver (de tekst “SP” en de voedingsspanning) toont :

b) Druk enkel (!) in dit geval op de toets “PROG/OK”. Nu zal de SwitchPilot 3 de
actuele wisselnummer in tekst aantonen.
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c) Druk op de toets “PROG/OK”, de wisselnummers zullen nu knipperen.

d) Druk de toets [+] of [-] om het gewenste wisselnummer te kiezen. Het actueel
gekozen nummer zal knipperend aangetoond worden.
e) Druk op de toets “PROG/OK” nogmaals om de gekozen nummer te bevestigen .
Het wisselnummer zal niet meer knipperen.

Klaar ! Helemaal zonder programmeren of ingewikkelde manipulaties aan de
handregelaar of digitale centrales.

6.2.

Invoering in de bedieningsstructuur :
De configuratie met behulp van de OLED display en de 3 toetsen-eenheid maakt het
ingeven van alle parameters in de SwitchPilot 3 mogelijk.
Alle eigenschappen zijn in “panelen” opgesplitst. Een paneel zal de vier lijnen van het
display gebruiken. In de eerste lijn zal de naam van de paneel aangetoond worden, in de
lijnen twee tot vier zullen max. drie verschillende instelopties getoond worden. Met
behulp van de toetsen [+] en [-] kan tussen de panelen gebladerd worden.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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•

Als een insteloptie in een gekozen paneel aangepast moet worden, druk dan de
“PROG/OK”. De insteloptie 1 zal knipperen als teken dat deze nu kan aangepast
worden.

•

Voor eventuele aanpassingen gebruik de toetsen [+] en [-]. Druk deze tot het gewenste
paneel in het display voorkomt. De decoder neemt de aanpassingen over, zodanig U ziet
wat er gebeurt.

•

Bevestig met de “PROG/OK” toets de invoer. Daaropvolgend zal volgende insteloptie
knipperen, als teken dat deze kan aangepast kan worden.
Wanneer een insteloptie NIET aangepast moet worden, maar U gewoon verder wil, druk
dan op de “PROG/OK”, de actuele waarde zal niet aangepast worden.

•

Nadat de laatste van de drie instelopties veranderd of met de “PROG/OK” toets
bevestigd werden zal er niets meer knipperen. U bent terug in de weergave modus van
het paneel er kan nu terug door drukken van de “PROG/OK” toets aanpassingen in het
paneel gebeuren of met behulp van de toetsen [+] en [-] een ander paneel kiezen.
Een lijst met alle mogelijke panelen met hun instel opties kan U in Hoofdstuk 15 vinden.

Adres modus voor Roco© centralen :
Zoals in Hst 6.1 reeds uitgelegd gebruiken de Roco© centralen (vooral de MultiMaus,
maar ook de Z21 in de standaard instelling) een andere berekeningsmethode om uit de
magneetartikel adressen de wisselnummer te berekenen. Om dus ook met een Roco
centrale te kunnen werken, moet dit aan de SwitchPilot 3 meegedeeld worden.
Kies hiervoor in het paneel “ADRESS MODE” de optie “MODE” en dan de
berekeningsmethode “ROCO” .

6.4.

Uitgangen configureren :
Elke uitgang kan individueel geconfigureerd worden. Hiervoor zijn de panelen
“OUTPUT 1” tot “OUTPUT 4” voorzien.
Met behulp van de optie Mode kan de gewenste uitgangsmodus instellen.

•
•
•
•
•

Impulse configureert het impuls bedrijf volgens Hst 4.4.1.
PECO configureert de PECO bedrijfsmodus volgens Hst 4.4.2.
K83 configureert de moment aandrijving volgens Hst 4.4.3.
K84 configureert de bistabiele continu aandrijving volgens Hst 4.4.4.
Alt-Flash configureert wissel knipper bedrijf volgens Hst 4.4.5.

De betekenis van de optie “Time” hangt af van de gekozen uitgangsmodus;
•
•
•
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In Impulse modus is hier bepaald hoe lang de uitgang ingeschakeld blijft.
In de Alt-Flash zal hier de knippersnelheid bepaald worden.
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aangepast worden en vertoont “Permanent”.
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Voor realistische weergave kan elke uitgang voorzien worden van een “Zoom” modus.
•
•

6.5.

“Enabled” activeert de Fading van het uitgangsparen .
“Disabled” deactiveert het Fading van de uitgangsparen

Fade in en Fade out tijden :
Maak hier een keuze om de tijd te bepalen voor de Fade-in of Fade-out der uitgangen,
indien de optie “Zoom” actief i .
Die tijd kan van 0 ms tot 4160 ms ingesteld worden, de waarde 0 ms zal het Faden
uitschakelen.

Maak de tijdkeuze NIET te lang. Vooral bij de modus Alt-Flash moet erop gelet worden
om de knippersnelheid langer in te stellen dan de Fade-in of Fade-out tijd.

6.6.

Status informatie :
De SwitchPilot 3 kan omvangrijke status en diagnose informatie aantonen die bij de
bekabeling of het fout zoeken behulpzaam kunnen zij .

6.6.1. Softwareversie & spoorspanningsaanduiding :
Het paneel “INFORMATION” toont zowel de Hardware “HW” als ook de Software
(Firmware) “FW” versie van de decoder aan. De bedrijfsspanning “Voltage” van de
uitgang is ook aangetoond.

6.6.2. Status der uitgangen aantonen :
Belangrijke informatie over de toestand van de uitgangen, levert het
paneel “OUTPUT STATE” ;

a) Nummer van de uitgang
b) Uitgangsklem “Out A” actief
c) Uitgangsklem “Out B “ actief
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De lijn “PHY” toont voor elke uitgang 1 tot 4 of deze actief is. Zodra de toestand
verandert (vb. wissel knipper of tijd gestuurd een uitgang uitschakelt) zal dit onmiddellijk
aangetoond worden.
Wanneer voor een uitgang het Faden actief is, zal deze zo aangetoond worden, zelfs
indien het Faden nog bezig is.
De lijn “CMD” toont voor elke uitgang 1 tot 4 het laatst ontvangen inschakelbevel een
balkje links onder het nummer toont “Rood” van de centrale ontvangen en een balkje
rechts naast toont dat het laatste bevel van de centrale “Groen” was. Zolang er geen
geldig inschakelbevel erkent is, worden er enkel punten weergegeven. De SwitchPilot 3
zal het laatste erkend bevel onthouden, zodat na een stroomonderbreking de laatste
bedrijfstoestand hersteld word.

6.6.3. Status van terugmelding der ingangen :
Als controle of de terugmelder correct aangesloten werden (zie Hst 5.5) is het paneel
“FEEDBACK STATE” voorzien.

Voor elke terugmelder geeft een balkje aan of deze terugmelding erkend.

7.

Configuratie met de LokProgrammer :
Gebruik steeds de meest recente firmware (Software) voor de LokProgrammer (ESU53451), maar toch minstens de versie 5.1.0. Sluit de SwitchPilot 3 zoals getoond in
afbeelding 15 aan de klemmen “PwA” en “PwB” om een perfecte uitlezing te
verwezenlijken.
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Configuratie POM (Hoofdspoor programmering) :
De SwitchPilot 3 kan tijdens de programmering in de modelbaan ingebouwd blijven. Om
de hoofdspoorprogrammering te kunnen toepassen, moet het digitaal systeem het
“Programming on the Main (POM) ” aankunnen, maar ook voor magneet-artikelen (!)
(Accessory decoders). ECoS bezitters kunnen dank het RailCom de waarden ook
uitlezen (zie hst 11).

8.1.

Aansluiting aan het digitaalsysteem :
De SwitchPilot 3 heeft geen afzonderlijke aansluiting nodig. Deze kan aangesloten
worden zoals in Hst 5.2 en 5.3 getoond.

8.2.

Lezen en schrijven van CV’s via POM :
Kies in uw centrale de hoofdspoor programmering (POM) en maak de keuze van
“schakel artikeldecoder .
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Controleer dat de juiste schakel artikel adres (POM adres) gekozen is.
Alle CV’s van de SwitchPilot 3 kunnen geschreven worden en volgens soort centrale ook
gelezen worden.
Aan de ECoS gebeurt dit als volgt :
•
•
•
•
•

Gebruik het algemeen programmeringsmenu van de ECoS ;
In het tabblad “Instellingen 2” de optie “Hoofdspoorprogrammering (POM)” en
“Schakel artikel decoder” kiezen.
Schrijf het POM adres van de SwitchPilot 3. De bijhorende wisselnummers
worden ook aangetoond.
Kies de CV die uitgelezen of geschreven moet worden.
Klik op “lezen” of “schrijven” nadat een waarde naar keuze is gemaakt.

Ook de Roco© Z21 kan met behulp van Z21 Maintainance-tools de CV-waarde gelezen
of aangepast (geschreven) worden.
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Om een perfecte uitlezing te hebben moet RailCom actief zijn aan de SwitchPilot 3.
Zie Hst 11.
Diverse centrales kennen het POM modus voor magneetartikelen decoders niet en / of
maar enkel voor lokdecoders. Gelieve in deze gevallen de SwitchPilot direct met het
display te configureren.

9.

Configuratie met het programmeerspoor :
In sommige gevallen is het aangewezen om de eigenschappen van de SwitchPilot via
het programmeerspoor van het digitaal systeem aan te passen. Daar kunnen niet alleen
de CV’s geschreven worden, maar ook gelezen worden. Dit kan voor alle gemak
vooraleer de inbouw in de modelbaan.

9.1.

Aansluitingen aan het digitaal systeem :
Sluit de SwitchPilot 3 aan zoals aangetoond in Hst 5.2. De spanningsvoorziening zal dan
via het digitaal systeem gebeuren.

9.2.

Lezen en schrijven van CV’s :
Het uitlezen moet met alle DCC conforme centrales kunnen. Sommige centrales leveren
te weinig spanning aan de programmeeruitgang of melden een tijdelijk te hoge stroom.
In deze gevallen moet de hoofdspoor programmering gebruikt worden, of configureer de
SwitchPilot rechtstreeks met het OLED display.

10.

Wissel nummers van de Centrale leren :
De magneetartikel adressen (en de toegewezen wisselnummers) kunnen ook - door
gebruik makend van de centrale - aangeleerd worden :
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•

Druk de PROG/OK toets, als de screensaver op het scherm getoond wordt.

•

Druk de PROG/OK toets, de vorige wissel nummers zullen knipperend oplichten
(vanuit fabriek 0001-0004).

De decoder is nu klaar om een adres te leren, vanaf het magneetartikel met de
gewenste 4-groep door de centrale geschakeld wordt.
•

Schakel nu een magneetartikel naar wens met de centrale. Hoe magneetartikelen geschakeld worden zal vermeld worden in de handleiding van de
gebruikte centrale of handregelaar.

•

Zodra de SwitchPilot het bevel erkent, zal het adres aangepast zijn en zal het
nummer niet meer knipperen

Het toewijzen van de wisselnummers zal oplopend in 4-groepen gebeuren. Eender welk
magneetartikel geschakeld is, de eerste uitgang zal steeds aan het begin van een 4groep zijn.
Voorbeeld 1
Schakel de wissel nummer 1. Alle vier uitgangen zullen oplopend op de wissel
nummers 1 tot 4 geconfigureerd worden.
Voorbeeld 2
Schakel de wissel nummer 3. Alle vier uitgangen zullen eveneens oplopend op de
wissel nummers 1 tot 4 geconfigureerd, omdat de wissel nummer 3 in dezelfde
4-groep zit, zoals in voorbeeld 1.
Voorbeeld 3
Schakel de wissel nummer 11. Alle vier uitgangen krijgen nu oplopend de wissel
nummers 9 tot 1 .

11.

RailCom :
RailCom is een techniek om informatie van de decoder naar de digitale centrale te
sturen. Als RailCom is ingeschakeld kunnen de CV-waarden van de SwitchPilot direct
via het hoofdspoor uitgelezen worden. Vanuit fabriek is RailCom aan de SwitchPilot 3
actief.

11.1. RailCom configuratie :
Indien noodzakelijk kan de RailCom gedeactiveerd worden.

“Mode” moet hier op “Disabled” geplaatst worden. De waarde van “CH2” mag niet
veranderd worden; deze is voor toekomstige uitbreidingen voorzien.
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11.2. Terugmelding van de wissels met de ECoS :
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De ESU ECoS kan de actuele stand van de wissels aantonen, maar ook eventuele
calamiteiten (vastgeklemde wissels , defecte aandrijving). Ga als volgt tewerk:
•
•
•
•
•

•

Zorg ervoor dat de terugmelders van de wisselaandrijvingen correct aan de
SwitchPilot 3 aangesloten zijn zoals aangetoond in Hst 5.5.
Gebruik in de ECoS het menu “Nieuw magneet artikel”.
Maak de keuze “DCC met RailCom”.
Kies het juiste symbool en geef de wisselnummer (hier 1) correct in.
Verknoop nu het magneet artikel met een wissel stuur paneel, zoals beschreven
in de ECoS handleiding Hst 13.3.

Selecteer het seinenpaneel. De actuele stand komt eventueel niet overeen met
gewenste stand, dit is merkbaar aan het kleine driehoekje met uitroepteken
(afbeelding 19).

Volgens constructie van de terugmelder kan het zijn dat de aansluitingen verwisseld zijn.
Indien deze niet verwisseld kunnen (of willen), kan het haakje “ SwitchPilot
terugmelding omschakelen” geplaatst worden. (Zie afbeelding 18 onderaan).
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Terug naar fabriekstoestand (Decoder Reset) :
Ten alle tijde kan de decoder terug naar fabriekstoestand hersteld worden.

12.1. Met Programmeer toetsen :
•

Onderbreek de stroomtoevoer naar de SwitchPilot 3 decoder. Het Display zal
doven.

•

Druk en houd de toets “PROG/OK”.

•

Herstel de stroomtoevoer aan de decoder, deze zal zich terug op
fabriekswaarden herstellen.

•

Laat de toets “PROG/OK” los. De wisselnummers knipperen nu, gezien de
SwitchPilot 3 nieuwe wisselnummers wil toewijzen (zoals in Hst 6.1. beschreven).

•

Bevestig de wisselnummers met “PROG/OK” of pas de wisselnummers aan met
[+] of [-].

12.2. Met de DCC systemen :
Schrijf hiervoor op het hoofdspoor of op het programmeerspoor in de CV 8 de waarde 8
(Zie hiervoor de afbeelding 8 of 9 ). Het Display van de SwitchPilot zal kort doven,
daarna zijn de fabriekswaarden hersteld.
Het schrijven van de CV 8 is uitzonderlijk, daarom zullen sommige centralen de foutcode
“err02” of iets dergelijks weergeven. De SwitchPilot zal dit toch herkennen als een reset.

12.3. Met display :
Ook rechtstreeks aan het Display kan in het paneel “Reset Decoder” de fabriekstoestand
hersteld worden.
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Kies in de optie “Do Reset” de waarde “Yes” en bevestig deze met “PROG/OK”.
Het Display zal kort knipperen, daarna zal de SwitchPilot de fabrieksinstellingen
terug hebben.

Support en hulp :
Indien U niet meer verder weet, is uw eerste aanspreekpunt de vakhandelaar, waar U
deze SwitchPilot decoder gekocht hebt. Hij is de competente partner voor alle vragen
rond de modelbaan.
Wij zijn voor U op verschillende wijzen bereikbaar. Wij vragen U om ons indien mogelijk
per e-mail of per fax te contacteren. Deze e-mails of fax zal binnen enkele dagen
beantwoord worden, gelieve ons ook Uw e-mailadres of faxnummer mee te delen om U
te woord te staan.
De telefonische hotline is dikwijls heel druk bezet, gelieve deze wijze enkel voor
uitzonderlijke vragen te gebruiken. Stuur ons bij voorkeur een e-mail offFax of bezoek
onze internetsite. U zal daar alvast informatie vinden ook onder de rubriek
“Support/FAQ” die U kunnen verder helpen.
Natuurlijk staan we U graag te beschikking:
Per telefoon :

++49 (0) 731 – 184 78 – 106
Dinsdag en woensdag
Van 10.00 u tot 12.00 u

Per Fax :

++49 (0) 731 – 184 78 – 299

Per E-mail :

www.esu.eu/kontakt

Per Post

ESU GmbH & Co. KG
- Technischer Support –
Edisonallee 29
D-89231 Neu-Ulm

www.esu.eu
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Magneetartikel adressen en wissel nummers :
CV 1 en CV 9 volgen RCN 213
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Aanpassing historiek :
1. Oplage December 2020
•

19.

Initieel document

Garantie certificaat :
24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum.
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van een ESU-product. Dit hoogwaardige product is
gemaakt met behulp van de meest geavanceerde fabricageprocessen vervaardigd en
onderworpen aan zorgvuldige kwaliteitscontroles en tests.
Daarom verleent het bedrijf ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG u bij de
aankoop van een ESU-producten, nationale garantierechten, die verder gaan dan waar
u wettelijk recht op hebt.
Fabrieksgarantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum.
Garantievoorwaarden:
•
•

•
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Deze garantie is van toepassing op alle ESU-producten die zijn gekocht bij een
ESU-dealer.
Garantiediensten worden alleen verleend als het aankoopbewijs is bijgevoegd;
enkel een door de ESU-dealer volledig ingevulde garantiecertificaat samen met
het aankoopbewijs zal ingediend worden. Wij raden aan de aankoopbon samen
met het garantiedocument te bewaren.
Vul de bijgevoegde foutbeschrijving zo nauwkeurig mogelijk in en stuur deze ook
op.
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Inhoud van de garantie / uitsluitingen:
De garantie omvat een vrije keuze aan ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG
om het verwijderen of gratis vervangen van het defecte onderdeel, waarvan
aantoonbaar is dat er constructiefouten, fabricatiefouten, materiaalfouten of transport
schade aanwezig is. Hiervoor moet de decoder voldoende gefrankeerd naar ESU
toezenden. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.
De garantieclaims vervallen ;
1. Bij abnormale slijtage van de onderdelen.
2. Bij ombouw van ESU producten met onderdelen , die niet van de fabrikant zijn
vrijgegeven.
3. De verandering van onderdelen, het ontbreken van krimpkousen of het aan de
decoder verlengde kabels.
4. Bij gebruik voor ander doeleinden dan voorgeschreven door de fabrikant.
5. Indien de instructies van ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG in de
gebruiksaanwijzing niet werden opgevolgd.
Om aansprakelijkheidsredenen kunnen er geen testen of herstellingen aan locomotieven
of wagons, waarin componenten werden geïnstalleerd, uitgevoerd worden. De
ingezonden locomotieven worden ongeopend geretourneerd. De garantieperiode zal niet
verlengd worden door de reparatie of vervangende levering.
De garantieaanvraag kan ofwel bij uw handelaar of rechtstreeks naar ESU electronic
solutions ulm GmbH & Co. KG gestuurd worden. Deze omvatten het product met de
klacht of fout beschrijving samen met het garantiecertificaat en het aankoopbewijs.
ESU GmbH & Co. KG
- Garantieabteilung Edisonallee 29
D-89231 Neu-Ulm

Nederlandstalige handleiding : © Train Service Danckaert bv
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