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1. Conformiteitsverklaring. 

Wij, ESU electronic solutions ulm GmbH & Co Kg, Edisonallee 29, D-89231, Neu-Ulm, verklaren  

onder eigen verantwoordelijkheid, dat het product ESU H0 Diesellocomotief BR 261 waarop deze 

handleiding betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen : 

EN 71 1-3: 1988/6: 1994 - EN 50088: 1996 - EN 55014, deel 1 + deel 2: 1993 EN 61000-3-2: 1995 

- EN 60742: 1995 - EN 61558-2-7: 1998.  In overeenstemming met de bepalingen van richtlijn 

88/378 / EEG - 89/336 / EEG - 73/23 / EEG. De BR 261 draagt de CE-markering. 

 

Copyright 1998-2015 door ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG. Vergissingen, 

veranderingen die de technische vooruitgang dienen, leveringsmogelijkheden en alle verdere 

rechten voorbehouden. Elektrische en mechanische maatopgaven net zoals afbeeldingen zonder 

waarborg. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik niet conform de 

bepalingen, niet naleven van de gebruiksaanwijzing, eigengemaakte bouwsels en andere is 

uitgesloten. 

Verzamelaarsmodel! Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar. Bij het onoordeelkundig gebruik 

bestaat gevaar voor verwonding. 

Märklin is een gedeponeerde merknaam van de firma Gebr. Märklin und Cie. GmbH, Göppingen. 

RailCom is een gedeponeerde merknaam van de firma Lenz Elektronik GmbH, Giessen.  Alle 

andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. 

 

ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG ontwikkelt, overeenkomstig zijn politiek, de 

producten voortdurend verder. ESU behoudt zich hierdoor het recht voor zonder voorafgaande 

aankondiging aan elk van de in de documentatie beschreven producten aanpassingen en 

verbeteringen door te voeren. 

Voor de vermenigvuldiging of reproductie van deze handleiding in welke vorm dan ook is de 

schriftelijke toestemming van ESU nodig.  

 

2. Het voorbeeld. 

 

Bij Ahlten is de 216 070 uit Seelze onderweg met een lege trein voor de auto-industrie (23 juli 

2012). 

In het midden van de jaren 1990 had de Deutsche Bahn AG (DB) behoefte aan locomotieven voor 

de middelzware rangeerdienst en voor het trekken van overbrengingstreinen. De van de 

Bundesbahn komende locomotieven van de V60-familie (BR 360-365) waren zoals hun vierassige 

DR-zusters BR 340-346, alhoewel in groter aantal, aanzienlijk te traag en te zwak voor universele 



opdrachten. Wat de trekkracht betreft, de uiterst betrouwbare V90 (BR 290-295) voldeden aan de 

eisen maar waren ook te traag. De V100-types van beide nationale spoorwegen waren inderdaad 

nog steeds vrij betrouwbaar en bereikten de gewenste snelheid maar het haperde aan de tractie op 

hogere snelheden. Er werd ook gebruik gemaakt van remotoriseerde 298 (ex-108 van de DR) voor 

de zware rangeerdienst en ook voor overbrengingen op korte afstand. 

 

Kort na het begin van het millennium vroeg de DB aan de locomotiefindustrie om nieuwe 

locomotieven voor de gewenste opdrachten te ontwikkelen. Het bedrijf Voith Turbo 

Lokomotivtechnik GmbH & Co KG kreeg het contract en bood een vier-assige locomotief met een 

centrale cabine en een modern, hoekig design aan. De diesel-hydraulische machine levert als 10BB 

een vermogen van 1000 kW en ontmoette de toen geldende emissievoorschriften. Deze laatste 

werden vanaf 2009 opnieuw aangescherpt. De in 2010 aan de DB verhuurde 260 001 voldeed aan 

deze emissienormen niet zonder wijzigingen, dat is de reden waarom de DB zijn bestelling wijzigde 

dewelke de aanwezigheid van een roetfilter voorzag. De voorserielocomotieven 260 001 en 260 502 

tot 510 keerden naar Voith terug. Voith paste het uitlaatsysteem van de reeds goedgekeurde 

locomotieven technisch aan en verhuurde ze, bijvoorbeeld, aan de Hohenzollerische Landesbahn 

HZL (261 002 en 510) maar ook aan de DB. Technisch correct maar enigszins verwarrend door het 

feit dat de herziene locomotieven nu in de serie-aanduiding 261 opgenomen worden. De 130 vanaf 

2010 geleverde serielocomotieven kregen de serie-aanduiding 261 (261 011 tot 140).  

 
Bij Röblingen am See trekt de 261 046 twee met  Rohmontanwas beladen wagens uit het 

aansluitspoor (22 augustus 2014). 

 



De laatste geleverde 261 was de 261 109 op 17 april 2013. Sinds 2011 zijn de 261 004, 005 en 007 

bij het bedrijf Baneservice in Göteborg in gebruik. Zowel de 260 als de 261 worden door een 

dieselmotor 8V 4000 R41 van MTU aangedreven die 1000 kW levert bij een nominaal toerental van 

1.800 omw/min. In rangeerdienst bereiken de locomotieven 50 km/u en in lijndienst 100 km/u. De 

starttrekkracht bedraagt 258 kN en is groter dan die van de 294/295 (231 kN) en zelfs dan die van 

de 225/218 (235kN). Alle DB locomotieven zijn met het automatische treinbeïnvloedingssysteem 

PZB 90 (Punktförmige Zugbeeinflussung) uitgerust, daarom mogen ze op hogesnelheidslijnen 

rijden. Een rangeer koppeling maakt ook deel van de uitrusting. Wegens de schuine koplampunits 

en de afgeschuinde front van de voorbouwen blijven de locomotieven niet onopgemerkt op Duitse 

lijnen. De locomotieven werden, o.a., aan de DB-Schenker locaties toegewezen : Gremberg, 

Halle/Saale, Mainz-Bischofsheim, Maschen, Oberhausen-Osterfeld Süd, Seelze. Dankzij de 

maximale snelheid van 100 km/h levert het slepen van goederentreinen op geëlektrificeerde 

hoofdlijnen geen probleem op voor die krachtige vierassers. Van daar hebben de locomotieven vaak 

een indrukwekkend inzetbereik.De Mainz-Bischofsheim locomotieven kunnen, bij voorbeeld, soms 

zelfs in Heidelberg of Stuttgart gezien worden. 

 

De Mainz-Bischofsheim 261 051 rangeert in het station Neuwied (15 maart 2012). 

 
Op het moment van de opname van de dashboard van de 261 082 tijdens de opendeurdag in de 

Leuna chemische fabriek is de locomotief nog geen drie maanden oud.

 



3. Het ESU model. 
 

3.1. Belangrijke raadgevingen.  Eerst lezen, a.u.b. 
Wij feliciteren u met de aanschaf van de H0 diesellocomotief BR 261 van de Deutsche Bundesbahn. 

Uw H0 model biedt sommige nieuwe functies aan. Deze handleiding zal u de mogelijkheden van de 

BR 261 stapje voor stapje voorstellen.  

Gelieve deze handleiding grondig te lezen alvorens uw locomotief in bedrijf te stellen. Alhoewel het 

model zeer sterk gebouwd wordt, kan een verkeerd gebruik wonden aan de gebruiker of schade aan 

de locomotief veroorzaken. Behoedt u, bij twijfel, voor “dure” experimenten. 

 

• De locomotief is geen speelgoed en moet altijd onder toezicht gebruikt worden. 

• Bij lang gebruik van de rookgenerator moet u voor een goede ventilatie van de kamer 

zorgen. 

• De rookolie moet buiten bereik van kinderen zijn. Die bevat stoffen die, in geval van 

inslikken, gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Bij aanraking met de ogen, moet u 

onmiddellijk een arts raadplegen. 

• Plaatst slechts het volledig geleegde pipet in de doos terug. Anders kan een lekkage van de 

rookolie gebeuren. 

• Tegen nat en vocht beschermen. 

• Indien u aan het model werkt, moet dit absoluut spanningloos zijn. Zet de lokkap altijd weer 

op alvorens het model te laten rijden. 

• Let er op dat de draden niet tussengeklemd worden of dat er kortsluitingen ontstaan. 

 

3.2. Het uitpakken van het model. 
Met beide handen trek de aan de plastic sokkel geschroefde locomotief uit het schuim omhulsel. 

Aan de onderkant van de plastic sokkel vindt u een inbussleutel. Leg nu de locomotief op de zijde, 

houd de locomotief en sokkel met de ene hand en maak de zeskantschroef los met de andere. 

 
Afbeelding 1 : locomotief losschroeven. 

 



Voor het bewaren van de zeskantige schroef kunt u die aan de onderkant van de sokkel inklipsen. 

Bewaar al de verpakkingsdelen en deze handleiding voor toekomstig gebruik. Alleen de originele 

verpakking garandeert bescherming tegen transportschade. Voor een verzending over de post, 

gelieve de locomotief op de sokkel weer te schroeven en in het schuim omhulsel te plaatsen. De 

doos in de verzendingskarton inpakken. 

 

3.2.1. Montage en demontage van de middensleper. 
Demontage:  zet eerst de loc op het dak. Dan zet het werktuig in een zodanige wijze dat de vier 

beugels-einden in de vier gaten onder de sleper passen. Voor het verwijderen van de sleper, moet u 

het werktuig licht (!) samenknijpen en dan een klein ruk naar boven geven. 

 
Afbeelding 2 : sleper verwijderen. 

 

Montage : voor een drierail exploitatie hoeft u de sleper terug te zetten. Neem de sleper tussen duim 

en wijsvinger en steek die in zijn uitsparing in. Houdt u er rekening mee dat de sleper op draaistel 

"1" moet worden geplaatst. Druk vervolgens op de sleper totdat u een klik hoort. Klaar! 

 

3.3. Uiterlijke en technische hoogstandjes van uw BR 261. 
Met uw nieuwe BR 261 kunt u het bedrijf op uw modelspoorbaan zo prototypisch maken als nooit 

geraakt. Aan de metalen behuizing en het metalen chassis vindt u onderdelen uit messing en plastic 

afzonderlijk aangezet die met het locomotiefnummer en het tijdperk overeenkomen.

 

De treeplanken aan de hoeken van de BR 261 en aan de ingangen van de cabines zijn uit messing. 

Alle handrails zijn van duurzaam kunststof of metaal gemaakt en worden apart aangezet. Aan de 

draaistelzijkanten vindt u kunststof leidingen en talrijke gemonteerde details.  

  

De door de LokSound decoder V4.0 M4 gevoede grote luidspreker klinkt bijzonder wel door de  

geperforeerde luchtroosters.  

 

Nieuw is de bocht- en wisselsensor die, bij lagere snelheid, het typische gepiep activeert. 

 

Een energiebuffer ‘PowerPack’ is reeds ingebouwd opdat de loopeigenschappen en de 

geluidsfuncties niet door vuile rails zouden gestoord worden. De BR 261 bezit een gepulste 

rookgenerator. Meer over deze innovatie in hoofdstuk 4.2.4. 

 

Het model beschikt natuurlijk over een rijrichtingsafhankelijke verlichting met warmwitte LED’s. U 

kunt echter het sein van de front waaraan de trein gekoppeld is, uitschakelen. De cabineverlichting 



en de dashboardverlichting maken de lichtfuncties volledig. 

 

 

4. De technologie van het ESU model. 
Het centrale onderdeel van uw pas aangeschafte BR 261 is de nieuwe LokSound decoder V4.0 M4. 

De LokSound electronica is verantwoordelijk voor het gedrag en besturing van alle rij- en 

extrafuncties van de BR 261 : 

 

1. voorwaarts en achterwaarts rijden 

2. lichtfuncties 

3. geluidsfuncties 

4. op afstand bedienbare koppeling 

5. rookfunctie 

 

Naast M4 ondersteunt de LokSound decoder V4.0 M4 ook DCC met RailComPlus®, Motorola® en 

Selectrix®systemen. Hij kan zowel met DCC- als met Märklin® centrales geprogrammeerd worden. 

De decoder herkent de bedrijfsmodus automatisch, u hoeft zelf niets in te stellen. 

 

Indien u de fabrieksintellingen wilt veranderen (b.v. het locadres of het volume van de geluiden), 

dan bevelen we u aan hoofdstuk 5 te lezen. Daar vindt u welke parameters de LokSound decoder 

V4.0 M4 bevat en de manier waarop ze met de meest gangbare digitale centrales kunnen gewijzigd 

worden. 

 

4.1. Mogelijke bedrijfsmodi van de BR 261. 

4.1.1. Analoog bedrijf. 
De BR 261 kan voor functiecontrole ook op conventionele (= analoge) DC of AC modelspoorbanen 

gebruikt worden. Het aantal beschikbare functies zowel als de maximale snelheid zijn echter zeer 

beperkt : 

 

1. voorwaarts rijden -  stoppen  – achterwaarts rijden 

2. frontsein wisselend met de rijrichting 

3. motorgeluid (automatisch). 

 

Bij analoog bedrijf is de rookfunctie niet beschikbaar. Vanaf een 6,5V spanning start het 

motorgeluid. Als de transformator een spanning van ongeveer 8,5V levert, begint het model  

langzaam te rijden. Bij analoog bedrijf passen zowel DC transformatoren (b.v. van ROCO®) als AC 

transformatoren (b.v. van Märklin®, Titan). Let wel op dat een storingsvrije werking niet met 

elektronische rijregelaars (PWM-bedrijf) kan  gegarandeerd worden wegens het groot aantal 

systemen op de markt.  

Attentie : de BR 261 moet absoluut stilstaan alvorens de rijrichting te wisselen! Een rijdende 

locomotief nooit omschakelen. 

 

4.1.2. Digitaal bedrijf. 
Voor een voorbeeldgetrouw rijbedrijf bevelen we het gebruik van een digitaal systeem aan. Enkel 

bij digitaal bedrijf zijn de ingebouwde functies beschikbaar en verzekert de LokSound Decoder een  

regelmatige en lastgeregelde aandrijving. 

 

Van de fabriek af is het ingestelde locadres : 03 (DCC en Märklin® Motorola®) met 14 rijstappen 

bij Märklin® Motorola®. 

 

Bij DCC-bedrijf herkent de decoder automatisch de aan de centrale ingestelde rijstapmodus. 

De LokSound decoder "begrijpt" zowel het wijdverspreide Motorola protocol waarmee de  



Märklin® Centrale 6021 werkt, als het gestandaardiseerde NMRA DCC protocol waarop onder 

meer de systemen ESU, Lenz®, Uhlenbrock® en ZIMO® gebaseerd zijn. Welk systeem u 

persoonlijk gebruikt is niet relevant voor de LokSound decoder daar hij het protocol zelf erkent en 

gebruikt (auto-detect). Dankzij RailComPlus® meldt de BR 261 zich zelfstandig aan RailCom® 

ondersteunende centrales aan.

 

 

 

4.1.2.1. Digitaal bedrijf met DCC-systemen. 
 

Het bedrijf van de BR 261 is met alle DCC conforme systemen mogelijk. Met de functietoetsen F0 

tot F 23 kunnen de geluiden of de functies van de BR 261 opgeroepen worden. 

Het aantal digitale functies dat u werkelijk kunt aansturen, is afhankelijk van de door u gebruikte 

centrale of handregelaar.  

 

Functietoetsentoewijzing :

 

Toets Functie. 

F0 Rijrichtingsafhankelijk frontsein in/uit 

F1 Rijgeluid (motor) in/uit 

F2 Hoorn hoog 

F3 Rookgenerator in/uit. 

F4 Op afstand bedienbare koppeling. 

F5 Licht uit front 1  

F6 Licht uit front 2  

F7 Cabineverlichting 

F8 Rangeerverlichting en rangeergang 

F9 Hoorn laag 

F10 Groot licht 

F11 Rangeerradio #1 

F12 Wissel- en bochtsensor in/uit 

F13 Hoorn 

F14 Dashboardverlichting 

F15 Perslucht afblazen 

F16 Rangeerradio #2 

F17 Locomotiefrem aanslaan/lossen 

F18 Treinrem aanslaan/lossen 

F19 Sifa noodrem. 

F20 Zanden 

F21 Rangeerradio #3 

F22 Rangeerradio #4 

F23 Spoorstaaf stoten in/uit 



 

 

4.1.2.2. DCC met RailComPlus®. 
De LokSound V4.0 M4 ondersteunt RailComPlus® die door Lenz® in samenwerking met ESU 

ontwikkeld werd. 

Dat betekent dat de decoder zich automatisch aan RailComPlus® ondersteunende centrales 

aanmeldt. U zult het adres van een nieuwe locomotief nooit meer handmatig moeten wijzigen of de 

functiepictogrammen moeizaam toewijzen! Plaats maar de machine op het spoor. 

 

4.1.2.3. Voorwaarden voor RailComPlus®. 
RailComPlus® vereist een overeenkomstig uitgeruste digitale centrale. De ESU ECoS Centrale 

ondersteunt, vanaf firmwareversie 3.4.0., RailComPlus® compatibele decoders. U hoeft aan uw 

decoder geen veranderingen aan te brengen. Hij zal automatisch herkend worden. 

U kunt natuurlijk ook de locnaam, alle functietoetseniconen en locsymbool willekeurig veranderen 

en vervolgens op uw decoder terugschrijven. Dit gebeurt automatisch op de achtergrond. 

Indien u geen automatische herkenning wenst, dan  kunt u die functie deactiveren door bit 7 op 0 te 

zetten in CV 28. 

 

4.1.2.4. M4 -aanmelding. 
Indien u één van de Märklin® centrales gebruikt (Central Station®, Central Station 2 of Mobile 

Station®), zal de locomotief na het plaatsen op het spoor automatisch herkend en in het systeem 

geïntegreerd worden. Het proces is volledig automatisch, er zijn geen instellingen nodig. 

 

Bij de aanmelding heeft DCC met RailComPlus® de hoogste prioriteit. Aan een ESU ECoS 

centrale zal de decoder zich altijd met RailComPlus® en DCC aanmelden ook al M4 actief is. 

Indien RailComPlus® niet voorhanden is, wordt M4 als tweede prioriteit behandeld. Aan Märklin® 

Central Station® centrales, zal de decoder zich met M4 inschrijven. 

Als u de BR 261 met een Märklin® centrale onder M4 bestuurt, zijn slechts de eerste 17 functies 

systematisch beschikbaar.

 

4.1.2.5. Digitaal bedrijf met Märklin® Digital (6021). 
De besturing van de BR 261 met de Märklin® 6021 centrale is probleemloos mogelijk. Een 

bijzonderheid ligt in het feit dat, naast het 'normale' locadres, 3 extra zogenoemde 

achtereenvolgende adressen kunnen toegekend worden. Bij het bedrijf met de 6021 zijn aldus 17 

functies beschikbaar. Zie hoofdstuk 5.3.3.1 voor informatie over de programmering. 

 

4.2. Uw eerste rit. 
Zeker wenst u uw nieuwe model nu te testen. We bevelen u aan dit stapje voor stapje te doen. Leg 

de BR 261 op het spoor en roep deze met uw centrale op. 

 

4.2.1. Lichtfuncties. 
Schakelt nu de lichtfunctie in met de lichttoets. De BR 261 moet witte frontseinen in de rijrichting 

voorwaarts en rode sluitseinen tonen. Als u wilt, kunt u met F7 de cabineverlichting inschakelen om 

het interieur beter te ontdekken. 

Bij ingeschakelde (!) lichtfunctie druk de F14 toets in, de dashboardverlichting wordt dan ook 

ingeschakeld. U kunt die door de ramen van de cabine observeren. 

Met de toetsen F5 en F6 kunt u een front van de locomotief separaat helemaal in het donker 

dompelen. Indien de wagens aan front 1 gekoppeld zijn, dan moet F5 gedrukt worden. In het 

rangeerbedrijf, zonder wagens, beschikt u over de juiste verlichting met de toets F8. 

 

 

 



4.2.2. Geluidseffecten. 
Door op toets F1 te drukken wordt uw BR 261 levendig. Eerst hoort u de starter en daarna het 

starten van de motor zelf. Nu, als u de rijgelaar draait, hoort u het gerommel van de dieselmotor en 

het fluiten van de turbo. De BR 261 versnelt geleidelijk. Heeft de locomotief haar kruissnelheid 

bereikt, dan verandert het geluid. Als u de bedieningsknop naar de nulstand draait, vertraagt de 

locomotief soepel en akoestisch voorbeeldgetrouw. Vlak voor het stilstaan hoort u de remmen 

piepen. 

Met uw handregelaar kunt u verschillende extrageluiden oproepen (zie tabel hoofdstuk 4.1.2.1)). 

Het volume van ieder geluid kan afzonderlijk aangepast worden. Zie hoofdstuk 5.6.2. 

 

4.2.3. Bocht- en wisselsensor. 
De BR 261 werd met sensoren uitgerust om in bochten en op wissels voorbeeldgetrouwe geluiden 

te kunnen weergeven. Let op de volgende opmerkingen : 

1. De bocht- en wisselsensor werkt enkel zolang de lok met lage snelheid rijdt. Zodra de 

locomotief stilstaat of vlugger dan rijstap 7 (op 28) rijdt, wordt het piepen in bochten of het 

gedender over wissels niet afgespeeld. 

2. Het dieselgeluid moet ingeschakeld zijn, zo niet wordt het piepen in bochten of het gedender 

over wissels niet afgespeeld.  

3. De bochtsensor werkt vanaf een straal van ongeveer 80 cm. Bij grotere stralen kan het 

gebeuren dat de sensor de doorbuiging niet herkennen kan. Sommige mechanische 

toleranties zijn helaas niet te vermijden. 

4. Onder assen 1 en 4 (de buitenste assen) zijn de contactslepers van de wisselsensor 

ondergebracht. Ze mogen nooit met de hand ingedrukt of verbogen worden! Behandel deze 

contacten met de uiterste voorzichtigheid. 

5. Het overrijden van wissels kan vonken aan de contacten veroorzaken.   

6. De bochtsensoren werden met alle gangbare gelijk- en wisselstroom systemen getest. Het 

overrijden van wissels kan een lichte opheffing van het draaistel veroorzaken. 

 

Indien u geen bocht- of wisselgeluiden meer wilt horen, kunt u deze functie met toets F12 

uitschakelen. 

 

4.2.4. Gepulste rookgenerator. 
De BR 261 is met een gepulste rookgenerator uitgerust. Het systeem bestaat uit een opslagtank voor 

de rookolie, een verdamper met temperatuurregeling en een ventilator-unit die de rookontwikkeling 

controleert. 

Het systeem kan zowel de hoeveelheid als de dichtheid van de uitgespuwde rook aanpassen 

afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en zorgt op die manier voor een realistische 

rookontwikkeling.  

Dit systeem werd voor de BR 261 afgestemd en uitgebreid getest. Om een veilig gebruik te 

garanderen, gelieve de volgende instructies te volgen : 

• Gebruik uitsluitend de ESU rookolie (artikelnummer ESU 51990). Het gebruik van  

andere vloeistoffen kan schade aan de verf veroorzaken, het systeem verstoppen of  

het verwarmingsapparaat vernietigen wegens residuvorming. 

• Gebruik de rookfunctie enkel onder toezicht en in een goed geventileerde kamer. 

 

4.2.4.1. Vullen van het systeem. 
Neem het bijgeleverde pipet en zuig tussen 0,4 en 0,5 ml rookolie op. Let op de markeringen op het 

pipet om de juiste hoeveelheid vast te stellen. U injecteert de olie zorgvuldig de uitlaatpijp. Daarna 

blaast u even in het gaatje om eventuele luchtbellen te verwijderen. 



 
Afbeelding 3 : vullen van het systeem. 

 

• De maximale capaciteit van het systeem mag niet 0,5 ml overschrijden. In geval van twijfel 

vul nooit te veel vloeistof. Liever te weinig dan te veel!  Zelfs indien de tank leeg is, kan de 

rookgenerator niet beschadigd worden dank zij de ingebouwde temperatuursensor.  

• Vul de machine uitsluitend op een horizontaal vlak.  

• Het gevulde model niet op de zijde of op de kop plaatsen om rookolielekkage te voorkomen. 

 

4.2.4.2. Werking van de rookgenerator.

De rookgenerator werkt slechts in verbinding met de geluidsfunctie. Rook zonder geluid is niet 

mogelijk. 

Schakel nu de rookgenerator in met de functietoets F3. Zolang de motor nog niet draait, gebeurt er 

voorbeeldgetrouw niets. Door op toets F1 te drukken, hoort u het geluid van de starter. Zodra de 

motor akoestisch start, zendt de machine een rookwolk in de hemel van uw modelspoorbaan. De 

intensiteit van de rook wordt voorbeeldgetrouw lager bij de stationair draaiende motor. Bij 

versnellingsfases wordt meer rook prototypisch uitgestoten. Bij het afremmen is natuurlijk geen 

rookpluim te zien.  

�Om het model te beschermen, schakelt de rookgenerator automatisch uit na 6 minuten. Op die 

manier wordt een oververhitting vermeden ingeval er geen olie meer in de tank zou zijn. 

Schakel F3 uit en dan weer in om de rookfunctie opnieuw te activeren.  

�De maximale tankinhoud bedraagt 0,5 ml en is genoeg voor een bedrijfsperiode van ongeveer 

10 à 15 minuten afhankelijk van het rijbedrijf. 

�Indien u het vulniveau niet kent, in geval van twijfel, niet bijtanken. Indien er geen of weinig 

rook wordt geproduceerd, dan bijtanken. 

�In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat het systeem, bij zeer hoog vulniveau van de tank, 

verstopt raakt door condensatie. In dit geval blaas kort, herhaaldelijk door de uitlaatpijp om 

de druppeltjes te verwijderen. 



�Het systeem en de hele locomotief worden zeer warm tijdens het bedrijf. Laat de machine 

afkoelen alvorens deze in de verpakking weer te plaatsen. 

Zowel de hoeveelheid rook als de intensiteit kunt u aan uw wensen aanpassen. Zie hoofdstuk 5.7 

voor meer informatie. 

 

4.2.5. PowerPack. Energiebuffer. 
De BR 261 is met een onderhoudsarme energiebuffer 'PowerPack' uitgerust. Deze maakt een 

ononderbroken stroomvoorziening mogelijk zelfs op vuile rails. De PowerPack is enkel actief bij 

digitaal bedrijf.  

Na het inschakelen van de spanningvoorziening moet de PowerPack eerst opgeladen worden, het 

kan tot 60 seconden duren. Daarna staat de volle buffercapaciteit ter beschikking. Het systeem 

levert energie aan de verlichting, de rijmotor en de geluidsfuncties, niet aan de rookgenerator. De 

duur van de shuntage kan aangepast worden. Zie hoofdstuk 5.8. 

 

4.2.6. De rangeerkoppeling van de BR 261. 
Aan beide fronten beschikt uw BR 261 over een op afstand bedienbare koppeling, deze is in een 

NEM-schacht voorgemonteerd en wordt door de digitale centrale bestuurd. In principe is deze 

compatibel met alle bekende beugel- en universele koppelingen. Daar de door ESU ontwikkelde 

automatische koppeling elektromagnetisch werkt, moet de koppelingsbeugel van de 

tegenovergestelde koppeling uit een niet-magnetisch materiaal bestaan. Aangezien dit met de 

wijdverbreide Märklin® kortkoppeling niet het geval is, vindt u 4 stukken geschikte ESU universele 

koppelingen meegeleverd in het toebehorenzakje voor vervanging. Onder het artikelnummer 41000 

kunt u extra koppelingen bij uw handelaar bestellen. 

 

 
Afbeelding 4 : magnetische koppeling. 

 

Bij het indrukken van de functietoets F4 wordt de achterste koppeling (ten opzichte de rijrichting)  

geactiveerd : de locomotief duwt de trein aanvankelijk lichtjes, de koppeling wordt geactiveerd en 

de locomotief beweegt een paar millimeter naar voren en laat de wagens staan. Tijdens de 

ontkoppelingsprocedure trilt de koppeling. Dit is normaal. 



 
Afbeelding 5 : ingebouwde magnetische koppeling 

 

5. Decoderinstellingen aanpassen. 
 

Hoofdstuk 5 behandelt het wijzigen van de belangrijkste instellingen van de LokSound decoder. De 

decoder in uw BR 261 werd speciaal aan het model aangepast en biedt veel eigenschappen die niet 

alle hier kunnen vermeld worden. We beperken ons tot de meest voorkomende vragen. 

 

Voor iedere veranderlijke eigenschap is er binnen de decoder één of meerdere geheugenlocaties 

waarin getallen of karakters kunnen opgeslagen worden. 

Die individuele geheugenlocaties kunnen als systeemkaarten beschouwd worden die in een grote 

kaartenbak bewaard zijn. Om individuele kaarten te kunnen terugvinden hebben ze een nummer of 

een beschrijving met de eigenschap van de kaart, b.v. 'locadres' of 'topsnelheid'. 

Stelt u zich nu voor dat u op die kaarten met een potlood kunt schrijven, het is dus altijd mogelijk 

de kaarten uit te wissen en erop opnieuw te schrijven. U kunt niet op alle kaarten schrijven, 

sommige informaties zijn definitief opgeslagen, b.v. de identificatie van de fabrikant ESU. 

U bepaalt zelf de inhoud van de geheugenlocaties, de inhoud wordt tijdens het bedrijf door de 

decoder gelezen en in acht genomen. Door een 'programmering' genaamde procedure kunt u de 

geheugenlocaties met de gewenste waarden invullen. 

 

5.1. Configuration Variables (CV's). 
De decoder volgt het CV-concept dat in de Verenigde Staten ontstond. De benaming CV 

(Configuration variable) is afgeleid van het feit dat de hierboven beschreven geheugencellen niet 

alleen variabels zijn maar ook door het feit dat ze het gedrag van de decoder bepalen. 

 

5.1.1. NMRA normalisatie. 
De Amerikaanse NMRA (National Model Railroad Association) heeft bepaald welke eigenschap 

van de decoder aan welke CV bestemd wordt. De DCC-norm stelt de nummers van de CV's vast 

waarvan de belangrijkste bindend zijn. Hiermee wordt het beheer van CV's voor de verbruiker 

vereenvoudigd daar verschillende decoderfabrikanten deze standaardisatie volgen en de aangeleerde 

behandeling van CV's overal kan toegepast worden. 

Met het DCC CV-concept kunnen getallen van 0 tot 255 in de CV's geschreven worden. Elke CV 

bevat precies een getal. 



Terwijl de positie (CV-nummer) vooraf bepaald werd, kan het waardebereik sterk verschillen. Niet 

alle CV's dienen de waarde van 0 tot 255 aan te nemen. 

In de lijst van CV's (hoofdstuk 10) zijn de toelaatbare waarden voor de LokSound decoder getoond. 

 

5.1.2. Bits en bytes. 
De meeste CV's bevatten directe getallen, CV 1 bevat b.v. het locadres dat tussen 1 en 127 

schommelt. Terwijl de meeste CV's getallen bevatten, zijn andere CV's als een verzameling van 

verschillende ''schakelaars'' beschouwd die verscheidene functies beheren (meestal in- of 

uitschakelen). 

CV 29 is er een goed voorbeeld van. Voor zulke CV's moet u eerst er de waarde van zelf berekenen. 

Deze is afhankelijk van de gewenste instellingen. 

Zie de verklaringen voor CV 29 in de tabel in hoofdstuk 10 : beslis dan welke opties in- of 

uitgeschakeld zullen worden. In de kolom 'Waarde' staan voor iedere optie twee getallen. Indien de 

optie uitgeschakeld is, bedraagt de respectievelijke waarde 0, anders een getal tussen 1 en 32. Tel de 

getallen van de opties op die u wenst in te schakelen, u krijgt dan de waarde die in de CV moet 

geschreven worden. 

 

Voorbeeld : laten we veronderstellen dat u met de ECoS in DCC met 28 rijstappen rijdt en de 

herkenning van het analoge bedrijf moet actief zijn (omdat u uw locomotieven ook analoog 

bestuurt). Al de overige opties zijn uitgeschakeld. 

U schrijft de waarde 6 in CV 29 (0+2+4+0+0+0=6) 

 

5.2. Programmering van de decoder. 
Deze sectie legt uit hoe de decoder met de meest voorkomende systemen kan ingesteld worden. 

 

5.2.1. Programmering met DCC systemen. 
LokSound decoders herkennen alle programmeermethodes van de NMRA, zowel de 

programmeerspoormodi (Direct Mode, Register Mode, Page Mode)  als de 

hoofdspoorprogrammering ('POM', Programming on Main). 

Met de hoofdspoorprogrammering kunt u uw decoder gemakkelijk programmeren zonder de 

locomotief van de spoorbaan af te nemen. Daarvoor moet de centrale zich tot de specifieke decoder 

richten met behulp van het locadres : ''Locomotief nummer 50, schrijf de waarde 7 in CV 3!''. Het 

locadres moet dus bekend zijn. . 

Het lezen van CV's op het hoofdspoor is met RailCom® mogelijk. Deze functie is van de fabriek af 

ingeschakeld (CV 28 = 3). 

Op het programmeerspoor kunt u ook de CV-waarden lezen en controleren onder voorwaarde van 

een geschikt DCC-systeem. Bovendien, op een programmeerspoor, kunt u een decoder opnieuw 

programmeren zonder zijn adres te kennen, de centrale zendt een commando zoals 'Schrijf de 

waarde 7 in CV3'. Iedere decoder die deze commando krijgt, zal het uitvoeren. 

ESU telt de bits vanaf 0 tot 7 volgens de DCC-norm, sommige fabrikanten (b.v. Lenz®) van 1 tot 8. 

 

5.2.2. Programmering met Märklin® 6021. 
Märklin® centrales 6021 nemen een speciale plaats in. Aangezien ze aan de NMRA-DCC norm niet 

voldoen, implementeren de ESU-decoders een speciale programmatie procedure die zeer precies 

moet gevolgd worden. Het lezen van de waarde is niet mogelijk. 

Twee modi zijn ter beschikking : 

�Met de korte modus kunnen enkel parameters met een nummer < 80 ingesteld worden in 

zoverre de gewenste waarde eveneens < 80 is. 

�Met de lange modus kunnen de parameters met waarden van 0 tot 255 ingesteld worden. Daar 

het display van de 6020/6021 maar een  twee-cijferig getal kan tonen, moeten de waarden 

verdeeld en in twee stappen ingevoerd worden. 

 



5.2.2.1. Naar de programmeermodus overgaan. 
Naar de programmeermodus overgaan met Märklin® 6020/6021. 

De rijregelaar moet op 0 staan. Er mogen geen andere locomotieven op de spoorbaan staan. Let op 

de knippersignalen van de locomotief! 

• Druk de “Stop” en “Go” toetsen op de 6021 gelijktijdig in tot een reset wordt gedaan 

(alternatief: korte tijd de stekker van de transfo uittrekken). Druk de “Stop”-toets in om de 

spoorspanning uit te schakelen. Geef het actuele decoder adres in. Als u het adres niet kent, 

geef 80 in. 

• 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. 

Denk eraan dat u met de 6021/6020 maar de waarden 01– 80 kan ingeven. De waarde “0” ontbreekt, 

in plaats van ''0'' dient u ''80'' in te geven. 

 

5.2.2.2. Korte modus. 
De decoder is nu in de korte modus. (de verlichting van de locomotief knippert kort, periodisch). 

1. Geef nu het nummer van de CV in die u wilt wijzigen, b.v. 01 (2 cijfers). 

2. Ter confirmatie de rijrichting omkeren (de lichten knipperen twee maal, kort). 

3. Geef vervolgens de nieuwe waarde voor de CV in, b.v. 15 (2 cijfers). 

4. Ter confirmatie de rijrichting omkeren (de lichten branden ongeveer 1 seconde). 

5. U kunt nu andere CV’s opgeven die u wilt wijzigen. 

6. U kunt de programmeermodus verlaten door het register “80” te kiezen of door de 

spoorspanning uit en in te schakelen (“Stop”-toets op de 6021 indrukken en daarna de “Go”-

toets). 

 

5.2.2.3. Lange modus. 
Om de lange modus te bereiken, schrijf de waarde 07 in de CV 07 terwijl u in korte modus bent. Ter 

confirmatie knipperen de lampen lang. 

1. Geef nu in het honderden- en tientallencijfer van de CV die u wou wijzigen. Voorbeeld : u 

wou CV 124 wijzigen, geef dan 12 in. 

2. Ter confirmatie de rijrichting omkeren ( de lichten knipperen lang, kort, periodisch). 

3. Geef nu (twee-cijferig) het eenhedencijfer van de CV in. In ons voorbeeld : '04'. 

4. Ter confirmatie de rijrichting omkeren. De lichten knipperen lang, kort, kort (periodisch).  

De decoder verwacht nu de invoering van de CV-waarde. 

5. Geef nu het honderden- en tientallencijfer van de nieuwe CV-waarde in. (Voorbeeld : u wou 

135 schrijven, voer dan '13' in). 

6. Ter confirmatie de rijrichting omkeren. De lichten knipperen lang, kort, kort, kort 

(periodisch). 

7. Geef nu (twee-cijferig) het eenhedencijfer van de nieuwe CV-waarde in. (In ons voorbeeld 

'05'). 

8. Ter confirmatie de rijrichting omkeren. De lichten branden ongeveer 1 seconde. 

9. U kunt nu andere CV’s in lange modus opgeven die u wil wijzigen. 

10. U kunt de lange modus verlaten door de spoorspanning uit en in te schakelen (“Stop”-toets 

op de 6021 indrukken en daarna de “Go”- toets). 

 

5.2.3. Instellen met Märklin® Mobile Station®. 
De LokSound V4.0 M4 decoder kan op alle mfx®-compatibele centrales direct geprogrammeerd 

worden via het decoder menu. Al de mogelijkheden van de decoder zijn echter niet beschikbaar. Dit 

compromis is nodig om alle in de handel mfx®-centrales te bedienen. Lees in de handleiding van 

uw centrale hoe u mfx®-compatibele decoders programmeren kunt. De procedure is precies 

dezelfde als met Märklin® locomotieven. 

 

 



5.2.4. Programmeren met ESU LokProgrammer. 
De LokProgrammer 53451 biedt de gemakkelijkste en comfortabelste manier om de CV's van de 

decoder te wijzigen : met een muisklik op uw MS-Windows® computer. De computer bespaart u 

het zoeken  naar de verschillende CV nummers en waarden. Voor de BR 261 hebt u de nieuwe 

software vanaf versie 4.1 nodig. Deze kunt u op onze homepage downloaden. (www.esu.eu) 

 

5.3. Adresinstellingen. 
Iedere decoder heeft een duidelijk adres nodig waartoe de centrale zich kan richten. Afhankelijk van 

de decoder en het digitale systeem bestaan er verschillende mogelijkheden om dit adres toe te 

kennen. 

 

5.3.1. Korte adressen bij DCC bedrijf. 
ESU decoders worden normaal met een zogenaamd kort adres bestuurd dat in CV 1 opgeslagen is. 

Volgens DCC is het mogelijk waardebereik van 1 tot 127. Opdat de decoder korte adressen zou 

kunnen ontvangen, moet bit 5 in CV29  uitgeschakeld zijn. 

Sommige digitale systemen (b.v. ROCO® Lokmaus2®, Lenz®digital plus, Lenz® compact) 

herkennen slechts de waarden 1-99 als kort adres. 

 

5.3.2. Lange adressen bij DCC bedrijf. 
ESU decoders kunnen ook lange adressen (zogenaamde 4-cijferige adressen) ondersteunen. De 

mogelijke waarden zijn van 128 tot 10239. Het lange adres wordt in beide CV's 17 en 18 

opgeslagen. Opdat de LokSound  lange adressen zou ondersteunen, moet bit 5 in CV 29 

ingeschakeld worden. 

Bit 5 van CV 29 schakelt tussen korte en lange adressen om. De decoder kan enkel één soort adres 

ondersteunen. 

Als u de LokSound met lange adressen wou gebruiken, is het geschikt het gewenste adres direct 

door het digitale systeem te laten programmeren. De meeste moderne digitale systemen (b.v. ESU 

ECoS, Bachmann E-Z Command®, Dynamis®) bieden een menu voor het instellen van lange 

adressen. De centrale programmeert dan niet alleen CV 29 correct maar zorgt ook voor het juiste 

opslaan van het lange adres in CV's 17 en 18. 

 

5.3.3. Motorola® adressen. 
De LokSound decoder ondersteunt ook het Motorola® formaat. Voor dit formaat wordt het 

gebruikte adres in CV 1 opgeslagen. Het adres is identiek met het korte DCC adres beschreven in 

hoofdstuk 5.3.1.  

De decoder reageert op hetzelfde adres zowel bij DCC- als bij Motorola®-bedrijf. Märklin® 

digitale centrales (6020, 6021, Delta®) kunnen enkel adressen tot 80 gebruiken.  

Indien u een hogere waarde in CV 1 hebt ingesteld, zult u de locomotief met deze centrale niet meer 

kunnen besturen. 

 

5.3.3.1. Achtereenvolgende adressen. 
In het Motorola®-formaat zijn, naast de lichtfunctie (F0), slechts de functies F1 tot F4 beschikbaar. 

Dit is zeker veel te weinig voor de talrijke functies van de BR 261. Daarom is het mogelijk aan elke 

decoder 3 extra adressen (zo totaal 4) toe te geven. Deze zogenaamde achtereenvolgende adressen 

sluiten zich aan het werkelijke adres aan en dienen slechts om functies te schakelen. De 

motoraansturing gebeurt uitsluitend via het basis-adres (CV1). 

 

Voorbeeld: u kiest het adres 20 in CV1 voor de BR 261. U wenst drie achtereenvolgende adressen. 

Deze zijn dan 21, 22 en 23. Ze schakelen dan de volgende functies als u de adressen op de 6021 

oproept : 

 

 



Naam Voorbeeld adres Functies 

Basisadres 20 F0, F1 tot F4 

Achtereenvolgend adres 1 21 (20 + 1) F5 tot F8 

Achtereenvolgend adres 2 22 (20 + 2) F9 tot F12  

Achtereenvolgend adres 3 23 (20 + 3) F13 tot F16 

 

Zorg ervoor dat de achtereenvolgende adressen niet door andere locomotieven bezet zijn.  Anders 

zult u meerdere locomotieven onvrijwillig aansturen !  

De achtereenvolgende adressen worden met behulp van CV 49 geactiveerd. Verantwoordelijk zijn  

bits 3 en 7. Voor compatibiliteitsredenen liggen ze niet bij elkaar.  

De verhouding is als volgt: 

 

Bit 7 Bit 3 Betekenis Waarde die bij CV 49 moet 

opgeteld worden 

0 0 Geen achtereenvolgend adres 0 

0 1 1 achtereenvolgend adres actief 8 

1 0 2 achtereenvolgende adressen actief 128 

1 1 3 achtereenvolgende adressen actief 136 

 

Om achtereenvolgende adressen te activeren, lees eerst de waarde van CV 49 (van de fabriek af : 

CV 49 = 19)  en voeg er de waarde in kolom 4 toe. U wenst, bijvoorbeeld, 3 achtereenvolgende 

adressen te activeren, zo moet u dus de waarde 136 +19 = 155 in CV 49 schrijven.  

Achtereenvolgende adressen zijn slechts bij Motorola®-bedrijf beschikbaar. 

 

5.4. Rijgedrag aanpassen. 

5.4.1. Optrek- en afremvertraging. 
De optrek- en afremvertraging kunnen separaat ingesteld worden. U kunt b. v. een korte versnelling 

en een lange afremming programmeren. 

In CV 3 wordt de optrekvertraging opgeslagen, in CV 4 de afremvertraging. De toegelaten waarden 

schommelen tussen 0 (geen vertraging) en 255. 

De in de CV's opgeslagen waarden zijn afhankelijk van de snelheid. Op hoge snelheid, binnen een 

gegeven tijd, is de afgelegde afstand natuurlijk groter. Met andere woorden : hoe groter de snelheid 

hoe langer is de remafstand. 

 

5.4.1.1. Rangeergang. 
De rangeergang kan oorspronkelijk met toets F8 ingeschakeld worden. Deze veroorzaakt een 

halvering van de snelheid bij iedere rijstap. Het is dan mogelijk in het lager snelheidsbereik verfijnd 

te rijden, dit is bijzonder zinvol bij 14-rijstappenbedrijf . 

 

5.4.2. Startspanning, topsnelheid en gemiddelde snelheid. 
LokSound decoders kennen intern 256 rijstappen. Deze kunnen aan de eigenschappen van de 

locomotief aangepast worden en aan de reële beschikbare rijstappen toegewezen worden (14, 28 of 

128).  

U kunt het rijgedrag zelf aanpassen : geef de gewenste startspanning in CV 2 in en de topsnelheid in 

CV 5. 

De waarden van de minimale en maximale snelheid zijn afhankelijk van elkaar. Indien de maximale  

snelheid lager is dan de minimale kan dit tot een onvoorzien rijgedrag leiden. De startspanning moet 

altijd kleiner zijn dan de topsnelheid. Anders glijdt de decoder het rijgedrag glad om een 



voorbeeldgetrouw rijgedrag mogelijk te maken. 

 

5.5. Remtrajecten. 
Remtrajecten dienen ertoe locomotieven te laten stoppen onafhankelijk van de door de centrale 

gezonden informatie. Deze functie wordt vooral gebruikt om een trein te laten stoppen voor een 

rood signaal. 

Zodra een LokSound een remcommando herkent, remt hij met de ingestelde remtijd af. Na de 

verplichte stop zet de locomotief zijn vaart voort en trekt op met de in CV 3 ingestelde tijd. 

Afhankelijk van het digitale systeem, bestaan er verschillende mogelijkheden om de decoder te 

beïnvloeden zodat hij de locomotief laat afremmen. 

 

5.5.1. DC-afremmodus. 
Om de DC-afremmodus te activeren, moet bit 3 in CV 27 aangezet worden. De LokSound decoder 

zal, bij ingeschakelde afremmodus, afremmen wanneer deze van een digitaal gedeelte naar een 

gelijkstroom gedeelte overgaat en de polariteit van de spoorspanning NIET met de actuele 

rijrichting van de decoder overeenkomt. Dan stopt de locomotief met inachtneming van de 

remvertraging. 

 

5.5.2. Märklin®-remtraject. 
Märklin® modules 72441/72442 zetten een gelijkspanning (DC) op het spoor in plaats van het 

digitale signaal. LokSound decoders kunnen deze spanning herkennen en stoppen de locomotief 

voor zover de herkenning gewenst wordt door bit 3 en bit 4 in CV 27 te activeren. (zo : CV27 = 

waarde 24). 

Het door de module verzonden signaal lijkt op de gelijkspanning van een conventionnele rijregelaar.  

Decoders kunnen dit misverstaan en naar een analoog DC bedrijf overschakelen in plaats van af te 

remmen. 

Indien u de LokSound decoder met DCC signalen wilt besturen en het Märklin® remtraject toch 

bewaren, dan moet u de analoge DC modus deactiveren door bit 1 in CV 50 uit te schakelen. De 

LokSound zal dan correct stoppen. 

 

5.5.3. Lenz®ABC remmodus. 
Een speciale functie van de decoder is de ondersteuning van Lenz® ABC-afremtechniek. Daarvoor 

wordt een groep antiparallelle dioden in een spoorhelft gesoldeerd. Door de spanningsval aan de 

dioden ontstaat een asymmetrisch DCC-signaal. De decoder kan het spanningsverschil tussen de 

linkse en rechtse signaalhelft meten en de decoder laten stoppen. 

Om de ABC-techniek te kunnen gebruiken hebt u de geschikte decoder nodig en ook een geschikte 

afremmodule. De ABC-techniek kan enkel worden gebruikt met boosters die een exacte  

symmetrische uitgang hebben. Alle ESU en Lenz® centrales en boosters garanderen een 

symmetrische uitgang. Het gebruik van andere boosters is voor de ABC-techniek niet aanbevolen.. 

•  

• Indien de decoder moet stoppen wanneer het spoorsignaal aan de rechtse kant groter is dan 

aan de linkse kant (de dioden zijn dan links ingebouwd), dient bit 0 in CV 27 geactiveerd te 

worden 

• Indien de decoder moet stoppen wanneer het spoorsignaal aan de linkse kant groter is dan 

aan de rechtse kant (de dioden zijn dan rechts ingebouwd), dient bit 1 in CV 27 geactiveerd 

te worden. 

• Indien er geremd wordt ongeacht de spoorhelft waarin de dioden zitten, dan zet u bit 0 en bit 

1 in CV 27 (CV 27=3). 

 

5.6. Volume aanpassen. 
Het volume van alle geluiden van de BR 261 kan afzonderlijk aangepast worden. Op die manier is 

het mogelijk uw locomotief aan uw wensen optimaal aan te passen. 



 

5.6.1. Globaal volume. 
Indien u het globale volume wenst te verminderen, verlaag eenvoudig de waarde in CV 63 

(mastervolume). Alle geluiden zullen zich – in de juiste proporties -  geschikt aanpassen. 

 

5.6.2. Geluiden afzonderlijk aanpassen. 
Indien u de geluiden individueel wilt aanpassen, moet u, voor ieder geluid, de passende CV 

veranderen. Opdat de decoder deze CV's correct zou kunnen schrijven, moeten de zogenaamde 

''index-CV's '' 31 en 32 de juiste waarde bevatten. 

Alvorens één van de volume-CV's te wijzigen, zorg ervoor dat CV 31 = 16 en CV 32 = 1. 

De CV's voor de geluiden worden als volgt vastgelegd : 

 

 

CV Functie Fabriekswaarde. 

259 Dieselmotor  108 

267 Omkeerschakeling 128 

275 Hoorn hoog. 128 

283 Hoorn laag 128 

291 Ventilator. 128 

299  - 

307 Rangeerradio #1 128 

315 Koppelingsgeluid. 70 

323 Perslucht afblazen 128 

331  - 

339 Zanden 50 

347 Deur open/dicht 110 

355 Locomotiefrem aanslaan/lossen 65 

363 Rangeerradio #2 128 

371 Gepiep in bochten 110 

379 Attentie fluitje (hoog) 128 

387 Spoorstaaf stoten 110 

395 Treinrem aanlassen/lossen 65 

403 Gedender over wissels 120 

411 Turbo 12 

419 Rangeerradio 128 

427 Rangeerradio 128 

435 Attentie fluitje (laag) 128 

443 Sifa noodrem 128 

451 Toevalsgeluiden 100 

459 Remmen 128 

467 Schakel geluid. 128 



 

 

5.6.3. Motorgeluid. 
Het motorgeluid kan natuurlijk ook afzonderlijk aangepast worden. Merk op dat de dieselmotor  

afzonderlijk van de turbo kan worden veranderd! 

 

 

5.6.4. Aanvullende geluidsfuncties. 
De aanvullende geluidsfuncties kunnen ook individueel aangepast worden. Indien u een bepaald 

geluid niet meer wilt horen (b.v. geen klok), dan zet u eenvoudig de waarde van de passende CV op 

0. 

 

5.7. Rookgenerator. 
De rookgenerator kan ook aan uw wensen aangepast worden.  

 

 

5.7.1. Snelheid van de ventilator. 
De snelheid van de ventilator kan ook aangepast worden met behulp van CV 138 (fabriekswaarde : 

100). Een grotere waarde resulteert in een grotere snelheid en daarmee een grotere rookpluim. Dat 

betekent echter een groter verbruik en een mindere dichtheid van de rook. 

 

5.7.2. Stooktemperatuur. 
De temperatuur van het verwarmingselement kan aangepast worden met behulp van CV 139 

(fabriekswaarde : 90). Verhoog de temperatuur maar weinig om een overmatige slijtage van de 

rookgenerator te vermijden. De instellingen van CV's 138 en 139 hangen van elkaar af en moeten  

samen veranderd worden. 

 

5.8. PowerPack. 
Bij een spanningsonderbreking kan de energiebuffer 'PowerPack' stroom aan de decoder verder 

leveren. Indien u signaalsecties gebruikt, waarop de stroomvoorziening bruusk afgebroken  wordt, 

leidt dit tot een voortbeweging van de locomotief, hetgeen ongewenst kan zijn. 

De buffertijd kan in CV 113 als een veelvoud van 0,016384 seconde ingesteld worden. De 

fabriekswaarde 180 bedraagt ongeveer 3 seconden. Voor een normaal bedrijf moet de duur niet 

kleiner zijn dan 0,3 seconde. 

 

5.9. Decoder-reset. 
U kunt de decoder te allen tijde naar de fabrieksinstellingen terugzetten. 

Schrijf dan de waarde 08 in CV 08. 

 

5.10. Helderheid van de verlichting instellen. 
Alle LEDs van de BR 261 kunnen in helderheid individueel aangepast worden. De instellingen 

schommelen vanaf waarde 31 (zeer helder, fabriekswaarde) tot 0. U kunt de volgende CV-waarden 

wijzigen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beschrijving Decoder-uitgang Index CV 32 CV Fabrieks- 

waarde 

Wit sein front 1  Licht voor [1] 0 262 10 

Wit sein front 2 Licht achter [1] 0 270 10 

Groot licht front 1 AUX1[1] 0 278 20 

Groot licht front 2 AUX2[1] 0 286 20 

Rood licht front 1  AUX3 0 294 10 

Rood licht front 2  AUX4 0 302 10 

Cabineverlichting front 1 AUX5 0 310 5 

Dashboardverlichting AUX6 0 318 5 

Treeplank verlichting. AUX7 0 326 20 

Remlicht AUX8 0 334 31 

Koppeling front 1 AUX9 0 342 31 

Koppeling front 2 AUX10 0 350 31 

 

6. Onderhoud. 
 

6.1 Demontage van de locomotiefkap. 
Zorg er eerst voor dat er geen rookolie meer in de rookgenerator is. Plaats de locomotief op het dak.  

 
Afbeelding 6 : positie van de kapschroeven. 

 

Onderaan in de locomotiefbodem, aan de hoogte van de draaistellen en naast de treeplanken 

bevinden zich vier kruiskopschroeven die u losdraait. Zet de locomotief opnieuw op zijn wielen. De 

gele cirkels tonen de schroeven die moeten losgeschroefd worden om de carrosserie te verwijderen. 

Om de cabine af te nemen, schuif uw vingernagel tussen de carrosserie en de onderkant van de 

cabine om de clip-verbinding aan de ene kant los te maken en vervolgens op dezelfde manier aan de 

andere kant. 



 
Afbeelding 7 : afnemen van de cabine.



 

 

 

U kunt nu de cabine gemakkelijk naar boven trekken. Daarna neemt u de printplaat van de 

cabineverlichting af en vervolgens het interieur. 

 
Afbeelding 8 : afnemen van de cabineverlichting. 

 
Afbeelding 9 : afnemen van het cabine-interieur. 

 

Daaronder vindt u de met twee schroeven bevestigde printplaat van de dashboardverlichting die 

eveneens moet worden verwijderd. 

Daaronder bevindt zich de vijfde schroef excentrisch in de buurt van de schoorsteen. Als u deze  

hebt losgedraaid, kan de carrosserie verwijderd worden. De montage gebeurt in omgekeerde orde. 



 

 

 
Afbeelding 10 :  positie van de printplaatschroef. 

 
Afbeelding 11 : positie van de carrosserieschroef. 

 

6.2. Smering. 
We hebben de BR 261 met duurzame mechanische elementen uitgerust. Voor de aslagers gebruiken 

we uitsluitend hoogwaardige bronzen glijlagers. Alle bewegende delen zijn met hoogwaardig vet en 

olie permanent gesmeerd. Een extra smering van de afzonderlijke componenten is niet nodig. 

 

6.3. Verwisseling van antislipbanden. 
Antislipbanden verouderen en moeten wegens slijtage vervangen worden. Met iedere locomotief 

levert ESU geschikte banden bij. Om de antislipbanden te verwisselen moet u de klikverbinding aan 

de voorzijde van het draaistel met een kleine schroevendraaier voorzichtig loswrikken en de as 

uittrekken.    

Bij de montage zorg ervoor dat de banden precies omgelegd zijn en niet gedraaid zitten om een 

onregelmatig rijden van de locomotief te vermijden. Het is nuttig de niet-gemonteerde banden in 

onthard water (een druppel afwasmiddel is genoeg) te weken. Dan zet u de as weer in en het 

transmissie deksel. Plaatst de sensorcontacten zodanig dat het lange uiteinde naar het front van de 

locomotief gericht is. 

 



 

 

7.  Bijgeleverd toebehoren. 
ESU kent de 'moeilijkheden' van modelspoorliefhebbers. Te dikwijls gaan onderdelen of breekbare 

modellen stuk. De BR 261 is extreem gedetailleerd en we wensen dat uw BR 261 u zo lang 

mogelijk voldoet. Daarom vindt u met iedere locomotief een zakje met onderdelen die gemakkelijk 

stukgaan of verloren worden. Bewaar die onderdelen zorgvuldig. 

 

8. Ondersteuning en helpdesk. 
Indien u vragen over uw BR 261 die hier niet beantwoord worden, richt u zich ten eerste aan uw 

vakhandelaar. Hij is uw competente partner voor alle vragen omtrent de modelbaan. 

Indien hij u ook niet kan helpen, kijk op onze website op het Internet. Daar plubliceren we altijd de 

meest actuele informatie en de nieuwste versies van de documentatie. U kunt er ook ons adres en 

telefoonnummer vinden. 

www.esu.eu 

 

9. Vervangingsonderdelen. 
We hebben de vervangingsonderdelen in groepen verdeeld. Slechts de vermelde delen in de 

onderdelenlijst zijn bij de fabriek verkrijgbaar. Indien u een onderdeel nodig hebt, moet u eerst de 

groep identificeren waarin het onderdeel inbegrepen is. Bij een onderdeelbestelling moet u het ESU 

artikelnummer aan uw vakhandelaar meedelen. 

 

10. Lijst van de belangrijkste CV's en de waarde ervan. 
 

CV Naam Beschrijving. Bereik Fabrieks-

waarde 

1 Locomotief 

adres 

Adres van de locomotief 1-127 3 

2 Vertrekspanning Bepaalt de laagste snelheid van de locomotief 1-75 2 

3 Optrektijd Vermenigvuldigd met 0,869 = tijd tussen stilstand en 

maximum snelheid. 

0-255 40 

4 Afremtijd Vermenigvuldigd met  0,869 = tijd tussen 

maximumsnelheid en stilstand. 

0-255 30 

5 Topsnelheid. De maximale snelheid van de locomotief. 0-255 255 

8 Identificatie 

fabrikant 

Identificatie (ID) van de fabrikant ESU. Waarde 8 

invoeren veroorzaakt het terugzetten van alle CV's 

naar de fabriekinstelling (= reset). 

151 151 

17, 

18 

Uitgebreid 

locadres. 

Lang adres van de locomotief. CV 17 bevat de 

superieure byte (bit 6 en bit 7 moeten altijd actief 

zijn), CV 18 de inferieure byte. Enkel actief wanneer 

de functie in CV 29  ingeschakeld wordt (zie 

hieronder). 

128-

9999 

192 

 

19 

 

Tractieadres. Bijkomend adres om in meervoudige tractie te rijden. 

Waarde 0 of 128 = tractieadres inactief. 

0-255 0 

 

27 Afremmodus Herkende afremmodi  24 

 Bit Functie Waarde  

0 ABC afremmodus, hogere spanning aan 

de rechtse kant 

1 



 

 

1 ABC afremmodus, hogere spanning aan 

de linkse kant 

2 

2 ZIMO HLU afremmodus actief 4 

3 DC afremmodus, polariteit in strijd met 

de rijrichting. 

8 

4 DC afremmodus, polariteit 

overeenkomstig met de rijrichting. 

16 

28 RailCom® 

configuratie 

RailCom® instellingen.  131 

 Bit Functie. Waarde  

0 Kanaal 1 niet vrij voor Adressbroadcast 

Kanaal 1 vrij voor Adressbroadcast 

0 

1 

1 Geen data overbrenging op kanaal 2 

Data overbrenging op kanaal 2 toegelaten 

0 

2 

2 Geen opdracht bevestiging op kanaal 1 

Opdracht bevestiging op kanaal 1 

toegelaten 

0 

4 

7 RailComPlus® automatisch aanmelden 

uitgeschakeld  

RailComPlus® automatisch aanmelden 

ingeschakeld 

0 

 

128 

29 Configuratie 

register 

Het meest complexe CV van de DCC normen. In dit 

register worden belangrijke informaties samengevat 

die, althans gedeeltelijk, enkel bij DCC bedrijf 

relevant zijn. 

 30 

 Bit Functie. Waarde  

0 Normale rijrichting. 

Omgekeerde rijrichting. 

0 

1 

1 14 rijstappen DCC 

28 of 128 rijstappen DCC 

0 

2 

2 Analoog bedrijf uitschakelen 

Analoog bedrijf toelaten 

0 

4 

3 RailCom® uitschakelen 

RailCom® toelaten 

0 

8 

4 Snelheidscurve via CVs 2, 5 

Snelheidscurve via CVs 67-94 

0 

16 

5 Korte adressen (CV 1) in DCC bedrijf 

Lange adressen (CV 17+18) in DCC 

bedrijf. 

0 

32 

49 Uitgebreide 

configuratie 

Andere belangrijke instellingen van de decoder. 0-255 19 

 Bit Beschrijving. Waarde  

0 Lastregeling actief. 

Lastregeling uit. 

1 

0 



 

 

1 20kHz schakelfrequentie ingeschakeld 

40kHz schakelfrequentie ingeschakeld 

0 

2 

2 Märklin® Delta® modus uitgeschakeld 

Märklin® Delta® modus ingeschakeld 

0 

4 

3 Märklin achtereenvolgende adressen  

(hoofdstuk 5.3.3.1) 

 

4 Automatische rijstap herkenning DCC 

formaat 

Uitgeschakeld 

Ingeschakeld 

 

 

0 

16 

5 LGB® functietoetsen modus. 

Uitgeschakeld 

Ingeschakeld. 

 

0 

32 

6 ZIMO® manuele functies uitgeschakeld. 

ZIMO® manuele functies ingeschakeld. 

0 

64 

7 Märklin achtereenvolgende adressen 

(hoofdstuk 5.3.3.1) 

 

50 Analoge modus. Bepaalt welke analoge modi toegelaten zijn. 0-3 3 

 Bit Functie Waarde  

0 AC analoge modus uitgeschakeld 

AC analoge modus ingeschakeld. 

0 

1 

1 DC analoge modus uitgeschakeld 

DC analoge modus ingeschakeld. 

0 

2 

52 Lastregeling 

parameter 'K 

slow' bij 

langzaam rijden. 

'K slow' deel van de interne Pl regeling voor de lage 

rijstappen.  Bepaalt de sterkte van de regeling bij 

rijstap 1. Hoe groter deze waarde, des te sterker regelt 

de decoder de motor. 

0-255 10 

53 Regeling 

referentie. 

Bepaalt de hoogte van de EMF-spanning die de motor 

bij maximale snelheid moet leveren. Hoe beter de 

efficiëntie van de motor, des te hoger kan deze waarde 

zijn. 

0-255 120 

54 Lastregeling 

parameter 'K'. 

'K'-deel van de interne Pl regeling  Bepaalt de sterkte 

van de regeling. Hoe groter deze waarde, des te sterker 

regelt de decoder de motor. 

0-255 40 

55 Lastregeling 

parameter 'I' 

"I"-deel van de interne PI regeling. Bepaalt de 

traagheid van de motor. Hoe trager de motor des te 

kleiner moet deze waarde zijn. 

0-255 40 

56 Regelingsinvloed. 0 - 100 % Bepaalt tot hoeveel % de lastregeling actief 

is. Bij de waarde 128 wordt de lastregeling na het 

bereiken van de halve snelheid uitgeschakeld. 

0-255 255 

63 

 

Mastervolume Globaal volume van de decoder 0-192 192 

67-

94 

Snelheidscurve. Koppelt een motorspanning aan een rijstap. De 

tussenliggende waarden worden geïnterpoleerd 

0-255  



 

 

113 Power Fail 

Bypass 

Tijd die de decoder uit de PowerPack overbrugt na een 

stroomonderbreking. Eenheid : veelvoud van 0,016384 

seconde 

0-255 180 

125  Vertrekspanning, analoge DC modus. 0-255 90 

126  Topsnelheid, analoge DC modus. 0-255 130 

127  Vertrekspanning, analoge AC modus 0-255 90 

128  Topsnelheid, analoge AC modus. 0-255 130 

138 Rookgenerator. 

Ventilatorsnelheid 
Aanpassing van de snelheid van de ventilator. Hoe 

groter deze waarde des te sneller draait de ventilator 

en meer rook wordt uitgestoten 

0-255 100 

139 Rookgenerator. 

Stooktemperatuur 
Aanpassing van het temperatuur van het 

verwarmingselement. Hoe groter deze waarde des te 

warmer is het verwarmingselement. Zeer vorgzichtig 

veranderen. 

0-255 100 

253 Constante 

afremmodus. 

Bepaalt het type van constante afremmodus. Enkel 

actief indien CV 254  > 0. 

Functie 

CV 253=0 : de decoder remt lineair af 

CV 253 > 0 : de decoder remt constant lineair af. 

0-255 0 

254 Constante 

afremafstand. 

Een waarde >0 geeft een remafstand onafhankelijk van 

de snelheid. 

0-255 0 

 

11. Garantie. 

 
Beste Klant, 

Gefeliciteerd met uw aankoop van een ESU product. Dit hoogwaardige kwaliteitsproduct werd met 

de grootste zorg en modernste technieken vervaardigd en onderging een strenge kwaliteitscontrole. 

Daarom garandeert u de Firma ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. K, bij de aankoop van 

een ESU-product : 

een fabrieksgarantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. 

 

Garantievoorwaarden : 

De garantie geldt voor alle ESU-producten die bij een ESU-handelaar aangekocht werden. 

Herstellingen worden maar onder garantie uitgevoerd in zoverre volgende documenten bijgevoegd 

worden: de door de ESU-handelaar volledig ingevulde garantiekaart, samen met het kasticket of 

factuur. Het is aanbevolen die documenten samen te bewaren. 

Vul de terugzendkaart zo nauwkeurig mogelijk in en stuur die ook mee. 

 

Omvang van de garantie/Uitsluitingen. 

De garantie omvat, naar keuze van de firma ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG, het 

gratis herstellen of vervangen van defecte onderdelen, die te wijten zijn aan constructie-, productie-, 

materiaal-, of transportfouten. Verdere aansprakelijkheid uitgesloten. 

 

In deze gevallen geldt de garantie niet: 

1. voor componenten die onderhevig zijn aan gebruikelijke slijtage 

2. bij ombouw van ESU-producten met door de fabrikant niet-erkende onderdelen. 

3. bij aanpassingen aan componenten, meer bepaald ontbrekende krimpkous of het verlengen 

van   kabels direct aan decoders. 



 

 

4. indien het product anders gebruikt werd dan door de fabrikant bepaald. 

5. indien de door de firma ESU electronic solutions ulm GmbH voorgeschreven 

gebruiksvoorschriften niet nageleefd worden. 

 

Wegens aansprakelijkheid zullen in locomotieven of wagens ingebouwde onderdelen niet 

onderzocht of hersteld worden. De garantietermijn wordt niet verlengd door een reparatie of 

vervanging. 

 

Indien u aanspraak wenst te maken op garantie, kunt u hetzij zich naar uw ESU-handelaar richten 

hetzij het geclaimde product naar de firma ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG  op te 

sturen met het garantie-bewijs, het aankoopbewijs en de foutbeschrijving. 

 

Op onze homepage www.esu.eu vindt u informatie over onze servicedienst.  

 
 

 

Vertaling: J. Haumont 
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