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Algemene eigenschappen. 
De LokPilot mfx is speciaal ontworpen om ingezet te wor-
den met Märklin® centrales: het gebruik is zowel mogelijk 
met de bestaande centrales zoals de Delta control of de 
control unit 6020 resp. 6021 maar ook met de nieuwe 
Märklin® systems centrales samen met het mfx datafor-
maat. Uiteraard kan ook met analoge wisselstroom gere-
den worden. De LokPilot mfx herkent volledig automatisch 
de bedrijfsmodus. Er kunnen gelijkstroommotoren, klokan-
kermotoren (vb. Faulhaber) of allstroommotoren met HA-
MO magneet gebruikt worden. 

Door de unieke eigenschappen waarborgt de LokPilot mfx 
de flexibiliteit en bedrijfszekerheid die vandaag de dag van 
een digitaal decoder verwacht mogen worden. Door zijn 
flash technologie kan hij te allen tijde naar de nieuwste 
ontwikkelingen geüpgrade worden. 

• Multiprotocol bedrijf Motorola® / mfx mogelijk 

• Inzetbaar op analoge wisselstroombanen 

• Volautomatische vloeiende wisseling tussen de 3 
bedrijfsmodi (AC analoog, mfx digitaal, Motorola® di-
gitaal) 

• Lastregeling van de 4de generatie: met drie CV’s aan 
de lokmotor aan te passen 

• Motorsparende, geruisloze schakelfrequentie van 40 
kHz 

• Ondersteund Märklin® remtrajecten 

• 128 rijstappen in mfx-modus; 14 rijstappen bij Motoro-
la® bedrijf 

• 100% compatibel met Märklin® Systems 

• Ondersteuning van de controlebit bij wisselen van 
analoog naar digitaal 

• Snelheid en stand van de functies wordt blijvend 
opgeslagen 

• Comfortabele wijziging van de instellingen mogelijk: 
de lok moet niet geopend worden 

• 2 rijrichtingsafhankelijke lichtuitgangen, belastbaar 
met ong. 180 mA en beveiligd tegen kortsluiting 

• 2 vrij beschikbare functie-uitgangen (F1 en F2) elk 
belastbaar met ong. 180 mA en beveiligd tegen kort-
sluiting 

• Totale belasting van de 4 uitgangen: ong. 350 mA 

• Rangeersnelheid met F3 in te stellen 

• Deactiveren van optrek- en remvertraging met F4 

• Vrij regelbare snelheidscurve 

• Alle uitgangen kunnen vrij aan een functietoets wor-
den toegewezen 

• Lichteffecten: flits, dubbele flits, Mars- en Gyro licht, 
vuurkast, zoom, helderheid bij elke uitgang instelbaar 

• Motor eindtrap: belastbaar met 1,1 A en beveiligd 
tegen kortsluiting 

• Totale stroombelasting van de decoder: 1,2 Ampère 

• Afmetingen: 22,5 mm * 15,5 mm * 4,5 mm 

• Toekomstgericht: firmware kan via flashgeheugen 
geüpgrade worden. 

 

 

Pen Gebruik Kleur 

 1 motoraansluiting rechts oranje 
 2 licht achteraan geel 
 3 functie F1 groen 
 4 railaansluiting 1 zwart 
 5 motoraansluiting links grijs 
 6 licht vooraan wit 
 7 gemeenschappelijke geleider (+ pool) blauw 
 8 railaansluiting 2 rood 
 
 
 1 = oranje 

 

 

 5 = grijs 

 Afb. 1: Interface volgens NEM650/652 

Belangrijke waarschuwingen: 

• De LokPilot mfx mag enkel bij modelbanen worden 
gebruikt. 

• Vermijd belasting door duwen aan en drukken op 
de decoder 

• Bescherm tegen nat en vocht 

• De bescherming rond de decoder niet verwijderen 

• Nooit onmiddellijk aan de decoder solderen of de 
draden verlengen 

• De decoder nooit in isoleerband wikkelen omdat dit 
de warmteafvloeiing verhinderd en oververhitting 
mogelijk is 

• Bij het inbouwen mag de lok niet onder spanning 
staan 

• Draden mogen nooit metalen delen van de lok 
raken ook niet per vergissing! Isoleer de uiteinden 
van niet gebruikte draden 

• Let er bij het sluiten van de lok op dat de draden 
niet beschadigd worden of dat er kortsluiting ont-
staat. 
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Inbouwvoorschriften. 
De locomotief moet voor het inbouwen in onberispelijke 
technische staat zijn: enkel een lok met correcte mechani-
sche en zuivere analoge loop mag gedigitaliseerd worden. 
Een lok die in analoog bedrijf slecht rijdt zal ook met de 
beste decoder niet naar tevredenheid rijden. Versleten 
onderdelen zoals motorborstels, wielcontacten, gloeilam-
pen enz. moeten getest en mogelijk gereinigd of vernieuwd 
worden. 

Het inbouwen moet steeds gebeuren bij een lok die van de 
rails is genomen en die niet onder spanning staat. Verze-
ker u er van dat de lok bij het ombouwen op geen enkel 
moment onder spanning kan komen, ook niet per ongeluk! 

Loks met NEM interface 
De LokPilot mfx decoder wordt met een digitale interface 
volgens NEM650/652 (NMRA S9.1/9.2) geleverd. (zie afb. 
1.) De inbouw in locomotieven met een dergelijke interface 
is daardoor eenvoudig: 

• Neem de kap van de lok af. Let daarbij op de ge-
bruiksaanwijzing van de lok! 

• Trek de interfacestekker resp. het elektronische 
omschakelrelais die in de lok zit uit. Bewaar de stek-
ker of het relais. 

• Steek de interfacestekker zo in dat pen 1 van de 
stekker (dit is de decoderuitgang met de rood/oranje 
draad) aan de zijde zit die meestal met een *, + of • 
op de interface gemerkt is. Let er op dat bij het inste-
ken geen van de pennen afgebroken of omgebogen 
wordt. Let er niet op dat de kabel van de stekker 
langs een bepaalde kant moet weggeleid worden: 
enkel het penmerkteken 1 van de interface is belsis-
send. 

• De decoder in het model plaatsen op de meest voor 
de hand liggende plaats. Maak de LokPilot mfx deco-
der met dubbelzijdige kleefband vast of met (zeer 
weinig) hittebestendige lijm. 

Loks zonder NEM interface 
Knip alle aanwezige draden in de lok door en let vooral op 
de verbinding met de massa van de behuizing: deze beide 
motoraansluitingen moeten in ieder geval potentiaalvrij zijn 
en dus op geen enkel moment een verbinding hebben met 
het chassis of de wielen of stroomafnemers. Vooral bij 
ombouw van Fleischmann locomotieven wordt dit veelal 
over het hoofd gezien! Meet na het succesvol aansluiten 
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alle verbindingen nog een keer met een Ohmmeter door 
en zoek daarbij vooral naar kortsluitingen tussen de motor 
en de railaansluitingen. 

De verdere voortgang is afhankelijk van hoe de licht- en de 
andere functies binnen in de lok geschakeld zijn: 

a) de lichten/functies zijn met een gemeenschappelijke 
aansluiting van de lokbehuizing geïsoleerd (dus potenti-
aalvrij). In dit geval zijn de aansluiting in afb. 2 getoond. 

b) de lichten/functies zijn samen aan de massa van de 
lokbehuizing verbonden (vb. bijna alle Märklin® locomotie-
ven en ook oudere Fleischmann- of Roco-locs). Deze 
toestand wordt in afb. 3 getoond. 

• De rode draad wordt aan het rechtse wielcontact 
(resp. de sleper bij AC modellen) verbonden. 

• De zwarte draad wordt aan het linkse wielcontact 
(resp. de massaleider bij AC modellen) verbonden. 

• De oranje draad wordt met de motoraansluiting ver-
bonden die voorheen met het rechtse wielcontact was 
verbonden (resp. de sleper bij AC modellen). 

• De grijze draad wordt met de motoraansluiting ver-
bonden die voorheen met het linkse wielcontact was 
verbonden (resp. de massaleider bij AC modellen) 

• De achterste lichten worden aan de gele draad ge-
soldeerd en de voorste lichten aan de witte draad. 

• De groene draad wordt verbonden met de functie die 
u met F1 wil schakelen. 

• De violette draad wordt verbonden met de functie die 
u met F2 wil schakelen.  

Is uw lok volgens variante b) geschakeld dan is de aanslui-
ting hiermee gedaan. 

In het andere geval (zie afb. 2) moeten alle overige aan-
sluitingen van de lampen en de functies aan de blauwe 
draad aangesloten worden. Deze draad mag in geen geval 
contact maken met het lokchassis! 

Aansluiten van aanvullende functies 
U kan aan de licht- en functie-uitgangen willekeurige ver-
bruikers schakelen voor zover ze het maximale stroomver-
bruik niet te boven gaan (let op de technische gegevens in 
de bijlagen van deze handleiding). In ieder geval moet u er 
op letten dat de beveiliging tegen overmatig stroomver-
bruik van de decoder snel reageert en in noodgevallen alle 
functies samen afschakelt. 

 

Gebruik bij locs waarbij de licht- en functie-uitgangen 
volgens afb. 2 zijn aangesloten enkel digitale rookgenera-
toren, vb. Seuthe nr. 11. Andere rooksets vragen te veel 
stroom. Er zijn zelfs rookgeneratoren in de handel die 
meer dan 250 mA verbruiken! 

In locs die volgens afb. 3 zijn aangesloten gebruikt u een 
analoge rookset zoals voorheen. 

In gebruik nemen 
Alvorens de lok in gebruik wordt genomen moet een test 
van de functies gedaan worden. 

 

• Rijdt de lok in beide richtingen? 

• Schakelt het licht aan: branden de lampen? Als u de 
LokPilot mfx decoder in een lok met interfacestekker 
hebt ingebouwd: test of de stekker correct is inge-
plugd. 

Met Motorola® 
De LokPilot kan met alle tot hiertoe bestaande Märklin® 
systemen zoals de Delta control, de control unit 6020, 
control unit 6021 of compatibele systemen zonder proble-
men gebruikt worden. De functies F1 tot F4 kunnen in 
ieder geval met het zogenoemde Motorola®-formaat ge-
bruikt worden. Om dit te activeren moet op de 6021 DIP-
schakelaars 1 en 2 in de bovenste stand (“On”) gezet 
worden. 

Met mfx systemen 
De LokPilot mfx decoder wordt op alle met Märklin® Sys-
tems compatibele centrales zoals het mobile station of het 
central station herkend. Na het aanmelden is hij onmiddel-
lijk in bedrijf te nemen. 

Wijzigen van de decoderparameters 
De LokPilot mfx heeft vele instellingen. Afhankelijk van de 
gebruikte centrale zijn echter niet alle parameters bereik-
baar. 

Met de Märklin® 6020 / 6021 
Gekoppeld aan een bestaande Märklin® centrale zoals de 
6020 resp. 6021 zijn de belangrijkste parameters beschik-
baar. Deze zijn in CV’s gerangschikt. Een overzicht staat 
in tabel 1. Om de CV’s te wijzigen gaat u als volgt te werk: 

(De rijregelaar moet op 0 staan. 

Er mogen geen andere locs op de sporen staan. 

Let op de knippersignalen van de locomotief!) 

• Druk de “Stop” en “Go” toetsen op de 6021 gelijktijdig 
(samen!) in tot een reset wordt gedaan (alternatief: 
korte tijd de stekker van de transfo uit het stopcontact 
trekken). 

• Druk de “Stop”-toets in zodat er geen spanning meer 
op de rails staat. 

• Geef het actuele decoder adres in (alternatief: 80). 

• Activeer de omkering van rijrichting op de rijregelaar 
(regelaar naar links draaien tot u een klik hoort), hou 
de regelaar vast en druk op de “Go”-toets. 

• De LokPilot mfx is nu in programmeermodus (de 
verlichting van de loc knippert nu). 

• Geef het nummer in van de parameter (CV) die u wil 
wijzigen (2 cijfers!). 

• Ter confirmatie de rijrichting omkeren (de lichten 
knipperen twee maal). 

• Geef vervolgens de nieuwe waarde voor de CV in (2 
cijfers). 

Let er op dat de maximaal toegelaten stroom voor de 
functie-uitgangen in geen geval overschreden wordt 
en vermijd kortsluitingen tussen de uitgangen: de 
LokPilot mfx decoder is zwaar beveiligd maar als een 
externe spanning aan de uitgangen van de LokPilot 
ligt dan kunnen deze beschadigd worden. 

Gebruik daarom uitsluitend lampen die minimaal zijn 
voorzien voor 16V en 50 mA nominale stroom: gloei-
lampen vragen bij inschakelen een hoge piekstroom 
die mogelijk de kortsluitbeveiliging van de decoder in 
werking stelt. 

Het in de fabriek ingestelde Motorola®  adres is 03 

De decoder moet zich zelfstandig aan een mfx-
centrale aanmelden. 
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• Ter confirmatie de rijrichting omkeren (de lichten 
branden ongeveer 1 seconde en knipperen dan 
weer). 

• U kan nu andere CV’s opgeven die u wil wijzigen. 

• U kan de programmeermodus verlaten door het 
register “80” te kiezen of door de railspanning uit en 
aan te schakelen (“Stop”-toets op de 6021 indrukken 
en daarna de “Go”-toets). 

Met de Märklin® mobile station 
Met behulp van het Mobile Station kan u, kinderlijk een-
voudig, de naam van de lok, de topsnelheid alsook de 
optrek- en remvertraging instellen. Ook is een decoder 
reset mogelijk. Andere parameters zijn bij de mobile stati-
on niet beschikbaar. 

Met Märklin® central station of ESU LokProgrammer 
De LokPilot mfx heeft vele instelbare parameters. Die kun-
nen met behulp van het central station of een ESU Lok-
Programmer 53450 heel comfortabel met grafische onder-
steuning gewijzigd worden. Volgende parameters zijn 
beschikbaar bovenop de hierboven reeds beschreven 
parameters. 

• Vrij instelbare snelheidscurve 

• Parameters voor de lastregeling 

• Wijzigen van functietoetsen: u bepaalt welke toets ge-
bruikt wordt en welk symbool getoond wordt. 

• Toevoegen van lichteffecten aan de individuele func-
tie-uitgangen; de LokPilot mfx decoder heeft een gro-
te keuze aan lichteffecten: dimmen, flitsen, knipperen 
of simulatie van de vuurkist. U bepaalt welke uitgang 
welk effect geeft en hoe fel de lichten moeten bran-
den. 

• Keuze en instellen van de analoge modus resp. de 
remtrajecten 

• Instellen van de topsnelheid bij analoog bedrijf. 

• Diverse andere instellingen. 

Tips en Tricks 

Lastregeling aanpassen 
De lastregeling van de LokPilot mfx kan aan verschillende 
types motoren aangepast worden. De standaard instellin-
gen zullen bij de meeste locs zeer goede resultaten ople-
veren, bij andere moet u mogelijk eerst een beetje experi-
menteren. In het bijzonder bij klokankermotoren (Faulha-
ber, Maxxon) bevelen wij u aan om de K-waarde (CV 54) 
te verlagen. 

Decoder Reset 
U kan de in de fabriek ingestelde parameterwaarden weer 
herstellen indien u het even niet meer weet. 

 

Klantendienst, ondersteuning en helpdesk 
Weet u het even niet meer dan is uw eerste aanspreek-
punt natuurlijk uw vakhandelaar waarbij u de LokPilot 
gekocht hebt. Hij is de competente partner voor alle vra-
gen omtrent de modelbaan. 

Wij staan voor u op vele manieren beschikbaar. Wij vragen 
u evenwel om, indien mogelijk, ons ofwel per e-mail of per 
fax te contacteren. E-mails en faxen worden in principe 
binnen enkele dagen beantwoord. Geef a.u.b. steeds een 
antwoordfaxnummer of een antwoord e-mail adres op naar 
waar wij het antwoord kunnen sturen 

 

Natuurlijk staan wij u steeds graag bij voor hulp. 

Schrijf daartoe met behulp van de 6021 in CV 08 de 
waarde 08 of kies de reset optie op de mobile station 
resp. de central station. 

De telefonische hotline is in principe constant bezet en 
wordt veelvuldig aangesproken terwijl deze slechts bij 
bijzondere vragen zou moeten aangesproken worden. 
Stuur ons bij voorkeur een e-mail of een fax of kijk vooraf 
op onze website op het internet. Daar vindt u ook een 
aantal antwoorden en eventueel enkele tips onder Kun-
den en Tips & Tricks  waarmee u beslist verder geholpen 
wordt. Natuurlijk staan wij u steeds graag bij voor hulp. 

Hotline: +49 (0)700 – 56576863 * 
  (0)700 – LOKSOUND 
 dinsdag en woensdag 
 10:00 – 12:00 uur 

Fax: +49 (0)700 – 37872537 

Per e-mail: support@loksound.de 

Post: ESU electronic solutions ulm GMBH 
& Co. KG 

 - technischer support - 
 Industriestrasse 5 
 D – 89081 Ulm 

Internet: www.loksound.de 
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CV Naam Omschrijving Bereik Fabriekswaarde
01 Lokadres Adres van de lok 01 - 80 03
02 Vertrekspanning Bepaalt de startsnelheid van de lok 01 - 63 18
03 Versnellingstijd Deze waarde, vermenigvuldigd met 0,25 geeft de tijd tussen stil-

stand en bereiken van de maximumsnelheid 
01 - 63 16

04 Remtijd Deze waarde vermenigvuldigd met 0,25 geeft de tijd tussen maxi-
mumsnelheid en stilstand 

01 - 63 12

05 Topsnelheid De topsnelheid van de lok 01 - 63 63
08 Reset Zet de decoder terug naar de fabrieksinstellingen - 08
53 Lastregeling param 1 Parameter 1 (regelfrequentie) 

Bepaalt de hoogte van de spanning die over de motor terug komt. 
Hoe beter de werkingsgraad van de motor, des te hoger kan deze 
waarde zijn. Als de lok niet de topsnelheid behaalt moet deze 
parameter verkleint worden. 

01 - 63 35

54 Lastregeling param 2 Parameter 2 (K-deel)  
Bepaalt de sterkte van de regeling. Hoe groter deze waarde des te 
sterker regelt de LokPilot de motor 

01 - 63 24

55 Lastregeling param 3 Parameter 3 (I-deel)  
Bepaalt de traagheid van de motor. Hoe trager de motor is (als de 
motor een grote massa heeft of een grote doormeter heeft) des te 
kleiner moet deze waarde zijn. 

01 - 63 24

56 Regelinvloed Bepaalt de invloed van de lastregeling 01 - 63 63
78   Startspanning analoog AC 01 - 63 25
79   Topsnelheid analoog AC 01 - 63 63
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Copyright 2004 by ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG. Vergissingen, wijzigingen wegens technische verbeteringen, 
mogelijkheid van levering en alle gelijkaardige rechten voorbehouden. Elektrische en mechanische maataanduidingen en af-
beeldingen zonder waarborg. Elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik, niet naleven van 
deze handleiding, eigenmachtig ombouwen e.a. wordt uitgesloten.  

Niet geschikt voor kinderen van 3 jaar of jonger wegens kleine onderdelen. Bij onrechtmatig gebruik bestaat gevaar op letsels 
door scherpen randen.  

Märklin® is een geregistreerd merk van de Firma Gebr. Märklin® und Cie. GmbH, Göppingen. 


