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I. Beschrijving 
De PIKO Digi-Power-Box (PPB) kan modelbanen digitaal besturen in het DCC-
formaat. Hij is zeer krachtig en compact. Hij verenigt alle mogelijke functie in slechts 
één apparaat. 

Het gehele systeem in één apparaat 
De PPB heeft alle functies die u vroeger met de nodige moeite zelf moest realiseren. 
Met rijregelaar 
Met de twee grote draaiknoppen kunt u twee locomotieven onafhankelijk van elkaar 
bedienen. 
Met Booster 
De Booster is krachtig en kortsluitvast. Hij heeft een uitgangsstroom van 3 A. De 
uitgangsspanning kan desgewenst (bijvoorbeeld voor een N- of TT-baan) tot 18 V 
worden begrensd. 
Met toetsenbord 
Om 2000 DCC-elektromagnetisch artikelen te schakelen, waarvan er altijd acht 
direct toegankelijk zijn. In de display is op hetzelfde moment de wissel- of seinstand 
af te lezen. Er is hierbij dus geen sprake van een „echte” terugmelding. 
Met rijwegsturing 
Om 48 rijwegen aan te sturen. Met een druk op de knop zijn maximaal 433 wissels te 
bedienen, naar keuze onderverdeeld in groepen van tien. 
Met programmering 
Eenvoudige, menugestuurde programmering van DCC-compatibele decoders. 
Met IR-ontvanger 
Voor een comfortabele draadloze afstandsbediening van de PPB via de PIKO Digi-
Fern. 
Met interface 
Computeraansluiting om de modelbaan te besturen. 
Met updatebare systeemsoftware 
Via de interne interface van de PPB is de systeemsoftware te allen tijde te 
actualiseren. 
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9999 decoderadressen en 128 rijstanden 
De PPB ondersteunt alle adressen en rijstanden van de DCC-decoders van PIKO, 
Uhlenbrock, Märklin gelijkstroom, Arnold, Digitrax, Lenz, LGB, Roco en alle DCC-
compatibele decoders met maximaal 99 / 9999 adressen en 14, 27, 28, 128 
rijstanden, afhankelijk van het type. 
Informatieve LCD 
De grote LCD met achtergrondverlichting is duidelijk ingedeeld. Het overzichtelijke, 
in drieën gedeelde venster toont een oogopslag alle relevante informatie. 
Tijdens het gebruik als rijregelaar worden behalve locadres, decoderformaat, rijstand 
en rijrichting ook de beide op dat moment gekozen locomotieven getoond. In het 
midden vindt u informatie over de op dat moment actieve modus, bijvoorbeeld bij de 
toetsenbordmodus de aanduiding van de wisselstand of de seinstand. Hierbij is 
echter geen sprake van een „echte” terugmelding. 
In de programmeerstand laat de display de tekst van de menugestuurde 
decoderprogrammering zien. 
Meertalige gebruikersinterface 
De bediening van de PPB is vanwege de menugestuurde gebruikersinterface 
verbluffend eenvoudig. Voor de tekst in het bedienvenster is er een keuze uit 
verschillende talen. 
Intelligente rijregelaar 
De draaiknoppen hebben geen vaste eindstand en draaien eindeloos door. Ze 
nemen bij het wisselen van locomotief automatisch de voor die loc vastgelegde 
snelheid over. 
Er is een keuze uit de DC-rijregelaarmodus (draai naar rechts en de snelheid neemt 
in één richting toe, draai naar links en de snelheid in de andere richting neemt toe) 
en de AC-rijregelaarmodus (draai naar rechts en de snelheid neemt toe, draai naar 
links en hij neemt af). De rijrichting is met een druk op de knop om te keren. 
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Uitgebreid scala speciale functies 
Er zijn acht speciale functies en „functies“ voor het schakelen van licht, geluid e.d. 
Multitractie 
Acht combinaties met maximaal vier locs per tractie kunnen op de PPB worden 
ingesteld. 
Virtuele locadressen 
Elke decoder de kan naast zijn vaste locadres een willekeurig maximaal 4-cijferig 
adres toegewezen krijgen, bijvoorbeeld het serienummer, het stelnummer of het 
treinnummer. 
Permanent geheugen 
Alle instellingen die in de PPB zijn vastgelegd blijven permanent bewaard, ook 
wanneer het apparaat maanden niet wordt gebruikt. 
Updatebare systeemsoftware 
Via de interne Interface van de PPB kan de systeemsoftware te allen tijde worden 
geactualiseerd. 
Compatibel met vele andere apparaten 
De PPB heeft verscheidene aansluitmogelijkheden voor andere apparaten. Aan de 
achterzijde bevinden zich de bussen voor de trafo, rails, programmeerspoor, de 
Booster, LocoNet en de seriële aansluiting. 
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II. Overzicht bedieningselementen 
LCD met informatie over decoderformaat, locadres, rijstand en rijrichting  
(links en rechts) en over het op dat moment gekozen apparaat (midden), 
 bijvoorbeeld bij de toetsenbordmodus de weergave van wisselstand of seinstand. 

 

  
Aanduiding 
bedrijfstoestand en toetsen 
voor onderbreken en 
herstart van het gebruik als 
rijregelaar. 

Rechter rijregelaar met 
functietoetsen en  
locnummertoets. 

 
 
 
 
 
 
Linker rijregelaar met Middelste 10-cijferige toetsenblok met 
functietoetsen en speciale toetsen voor het navigeren in 
locnummertoets de menu’s 
 
Menu 
Contextgevoelige instelopties. 
Mode 
Keuze tussen toetsenbord, rijwegbesturing (geheugenmodus), 
terugmeldingsmonitor, Digi-Fern-modus en programmeren. 
Draaiknoppen en rijrichtingschakelaar 
Via de draaiknoppen zonder eindstand neemt de PPB bij het wisselen van 
locomotief automatisch de opgeslagen snelheid van de nieuwe locomotief aan. Met 
een druk op de knop stopt de loc en in de AC-rijregelaarmodus verandert de loc 
hierna van rijrichting. 
toetsen voor speciale functies f1-f4 en functietoetsen 
Voor het uitzetten van de verlichting en 8 speciale functies. 
Speciale lok#-toets 
Starttoets voor het invoeren van een 1- tot 4-cijferig locadres. 
Cijferblok 
De cijfers van 0-9 en speciale toetsen om comfortabel te werken bij het invoeren van 
adressen, het schakelen van wissels of seinen, het programmeren van decoders en 
om door menu's te navigeren. 
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III. Overzicht aansluitingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 6-polige stekker voor trafo, rails, programmeerspoor 
2) 3-polige stekker voor DCC-Booster 
3) 5-polige DIN-bus voor IR-ontvanger (optie) 
4) Western-bus (RJ-45) voor LocoNet 
5) Sub-D-bus RS 232 (PC of Mac) 
 
Een lijst van bruikbare apparaten vindt u in hoofdstuk VIII op pagina18, een 
beschrijving van hoe u deze apparaten moet aansluiten vindt u in hoofdstuk 1.



IV. Korte gebruiksaanwijzing 

BELANGRIJK! Gebruik deze korte gebruiksaanwijzing uitsluitend wanneer u de PPB even wilt 
uitproberen. Lees in ieder geval de volledige gebruiksaanwijzing om alle functies te 
leren kennen en de opties volledig te gebruiken. 

Kabel aansluiten 
De wisselspanning (16 V) van een trafo (min. 52 VA) en de rails worden, zoals in de 
hoofdstukken 1.2 en 1.3 beschreven staat, op de 6-polige stekker aangesloten. 

LET OP! Verkeerdom aansluiten van de draden kan het apparaat beschadigen omdat 
aangesloten digitale bouwstenen kortsluiting kunnen veroorzaken tussen de 
transformator en de digitale uitgang. 
 

Apparaat aansluiten 
Wanneer u de stekker in bus 1 steekt en de spanning inschakelt, moet na ca. 5 
seconden de groene LED boven de [go]-toets in de rechter bovenhoek van de PPB 
oplichten, ten teken dat het apparaat klaar voor gebruik is. 

Fabrieksinstelllingen 
Af fabriek is de PPB als volgt ingesteld: 

Aanduiding rijstanden  Directe aanduiding 
Rijregelaar  AC-rijregelaar  
Loc-dataformaat  (DCC) 28 rijstanden  
Wissel-dataformaat  (DCC)  
Uitgangsspanning  > 18 V  

 

Wanneer deze instellingen kloppen voor uw baan, dan kunt u de eerste locomotief 
op de rails zetten. In andere gevallen moet u onder de „instellingen bij het 
inschakelen van de PPB“ of „Basisinstellingen“ een en ander controleren en 
wijzigen. 
Een volledige beschrijving van alle instellingen en de bediening vindt u in de 
hoofdstukken 2 en 3. 

Een locomotief oproepen 
• [lok#]-toets van de rechter of linker rijregelaar indrukken. 
• Met het cijferblok het gewenste locadres invoeren. 
• Invoer bevestigen met de [ENTER]-toets. 
 

Een locomotief besturen 
Rechtsom draaien van de rijregelaar verhoogt de snelheid, linksom draaien verlaagt 
de snelheid. Om de rijrichting om te keren drukt u op de rijregelaar wanneer de loc 
stilstaat. 
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Het licht schakelen 
• Met de toets [function] schakelt u het licht aan. 
• Met de toets [off] schakelt u het licht uit. 
 
Speciale functies 
• Druk op een van de speciale functietoetsen [f1] [f2] [f3] [f4]. 
• In combinatie met de [lok#]-toets zijn nu bij sommige DCC-decoders de 

functies f5-f8 te benaderen (zie hoofdstuk 4.4). 
 

ATTENTIE Let er op dat u alle gegevens via dezelfde rijregelaar moet invoeren waarmee de 
locomotief en zijn adres zijn opgeroepen! 

Digitale formaat van een enkele loc wijzigen 
• Zet het voertuig op de rails 
• druk op de rechter of linker [lok#]-toets van de PPB 
• Voer het gewenste locadres in m.b.v. de cijfertoetsen 
• Bevestig de invoer met de [ENTER]-toets 
• Druk op de [lok#]-toets van dezelfde rijregelaar 
• Druk op de [menu]-toets 
• Blader met de [↓]-toets naar het gewenste dataformaat 
• Bevestig de invoer met de [ENTER]-toets 
 
Wissels schakelen 

Het schakelen doet u via de cijfertoetsen. Via de acht 
toetsenparen kunt u acht wissels of seinen met de adressen 1-8 
schakelen. De stand van de wissels is zichtbaar in het middelste 
gedeelte van de display. 

 
 

De acht toetsenparen van het toetsenbord 
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V. Instellingen bij het inschakelen van de PPB 
Wanneer u bij het inschakelen van de PPB een toets van het middelste gedeelte van 
het toetsenblok ingedrukt houdt, kunt u diverse instellingen verrichten. De toetsen 
hebben verschillende functies. 
Te verrichten handelingen 
De PPB loskoppelen van de trafo (6-polige stekker uit bus 1 trekken). Gewenste 
toets indrukken, stekker weer terugplaatsen en de toets net zo lang ingedrukt 
houden tot in de display een melding verschijnt. 

Test van de bedieningselementen 
Wanneer u de [mode]-toets ingedrukt houdt, start de PPB op in de testmodus om 
toetsen, draairegelaar en display te testen. 

Taalkeuze 
Houdt u bij het aanzetten een van de cijfertoetsen ingedrukt, dan start de PPB op in 
de volgende taal: 

[1] Duits  [4] Italiaans  [7] Spaans  
[2] Engels  [5] Nederlands  [8] Portugees  
[3] Frans  [6] Zweeds  [9] Deens  

 
Displayinstelling 
Wanneer u de [C]-toets ingedrukt houdt, start de PPB op met een menu voor het 
instellen van het contrast van de LCD. 
Houdt u de [+]-toets ingedrukt, dan zet de PPB bij het opstarten de helderheid en 
het contrast van de LCD terug op de fabrieksinstellingen. 

 

Snelle basisinstelling 
In het algemeen stelt u de configuratie van de PPB tijdens het normale gebruik in via 
het menu „Basisinstellingen“. Wanneer u de PPB opstart met de [ENTER]-toets 
ingedrukt en hem net zo lang vasthoudt tot het menu verschijnt, dan hebt u, zonder 
door allerlei menu's en instellingen heen te bladeren, direct toegang tot de 
belangrijkste menuopties, die u vervolgens kunt uitlezen en wijzigen. 
In de display zijn altijd de op dat moment actieve instellingen zichtbaar. Bij een 
nieuw apparaat zijn dat derhalve de fabrieksinstellingen. Met de [↓]-toets kunt u door 
de verschillende instellingen van de menu's bladeren. Met de [ENTER]-toets wordt 
de in de display staande invoer opgeslagen. 
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De PPB start met de volgende weergave: 

   Basisinstelling 

Dit menu verdwijnt na 2 seconden automatisch. Dan verschijnt de aanduiding van 
het versienummer van de systeemsoftware en het serienummer van de PPB: 

 
Nu kunt u de basisinstellingen van de PPB oproepen en aanpassen. 

Met een druk op de [ENTER]-toets komt u bij de eerste vraag: 

Menu „Instelling“ 
Met behulp van deze menu kunt u de PPB op de fabrieksinstellingen terugzetten. 

   Configuratie = Reset: nee 
Er zijn nu verschillende mogelijkheden: 
1. Niet terugzetten op de fabrieksinstellingen 

• Met de [ENTER]-toets naar de volgende instelling. 
2. Terugzetten en vervangen in het menu 

• Met de [↓]-toets de weergave op „= Reset.: ja“ zetten 
• [ENTER]-toets indrukken en ingedrukt houden. 

De PPB gaat met een systeemreset terug naar zijn fabrieksinstellingen en start 
opnieuw op in de configuratiemodus. 
 

3. Terugzetten en terug naar rijregelaargebruik 
• Met de [↓]-toets de weergave op „= Reset.: ja“ zetten 
• De [ENTER]-toets indrukken 

De PPB gaat via een systeemreset terug naar zijn fabrieksinstellingen en start 
opnieuw op als rijregelaar. 
 

Menu „Taal“ 
Hier stelt u de taal in die de PPB gebruikt voor de weergaven in de display. 
Uitgebreide informatie hierover vindt u in hoofdstuk 3.3. 

   Taal: = Duits * 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste taal bladeren 
• Met de [ENTER]-toets door naar de volgende instelling 

 

Menu „Lokdataformat“ 
Hier stelt u het gewenste loc-dataformaat in dat voor de meeste locomotieven moet 
worden gebruikt. Uitgebreide informatie vindt u in hoofdstuk 3.4. 
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   Lok Dataformat: = DCC 28 * 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Met de [ENTER]-toets verder naar de volgende instelling 

 
Menu „Rijregelaar“ 
Hier stelt u in of de PPB moet werken als een wissel- of gelijkstroomrijregelaar. 
Uitgebreide informatie vindt u in hoofdstuk 3.2.2. 

   Rijregelaar: = AC stijl reg. * 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Met de [ENTER]-toets verder naar de volgende instelling 

 
Menu „Snelheidsaand.“ 
Hier stelt u in of de snelheid van de locomotieven in procenten of in rijstanden wordt 
aangegeven. Uitgebreide informatie vindt u in hoofdstuk 3.2.1. 

   Snelheidsaand.: = Absoluut * 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Met de [ENTER]-toets verder naar de volgende instelling 

 
Menu „Spanning“ 
Hier stelt u in of de uitgangsspanningsbegrenzing van de Booster in- of 
uitgeschakeld moet zijn. Uitgebreide informatie vindt u in hoofdstuk 3.9. 

   Spanning: = spng > 18V * 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Met de [ENTER]-toets verder naar de volgende instelling 

 
Menu „Progr. Spoor“ 
Hier stelt u in of het programmeerspoor automatisch moet omschakelen tussen de 
programmeerspoorspanning en de normale rijspanning. Raadpleeg ook hoofdstuk 
3.10. 

   Progr. Spoor: = automatisch * 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Met de [ENTER]-toets verder naar de volgende instelling 
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Menu „Startmode Loks“ 
Hier stelt u in of de locomotieven na het inschakelen van de baan met de vorige 
instellingen van snelheid, rijrichting en stand van de speciale functies verder moeten 
rijden of niet. Uitgebreide informatie vindt u in hoofdstuk 3.14. 

   Startmode loks: = geen locgeg. *  
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• De [ENTER]-toets indrukken 

 
Configuratie afsluiten 
Door op de [ENTER]-toets te drukken neemt de PPB de instellingen over en doet 
een systeemreset. 

   *** reset *** 
 
Hierna zijn alle door u ingevoerde basisinstellingen actief. De overige instellingen 
kunt u via het menu „basisinstellingen“ (hoofdstuk 3) van de PPB programmeren. 

 



 

--------------------------------  15 ----------------------------------- 

VI. Overzicht commando's 

Belangrijk! 

Gebruik dit overzicht uitsluitend wanneer u snel een paar dingen wilt opzoeken. Lees 
altijd de volledige gebruiksaanwijzing om alles te weten te komen over de opties en 
om de functies van het apparaat volledig te leren kennen en gebruiken. 
Railspanning uitschakelen, inschakelen / 
Noodstop voor de gehele baan geven / opheffen 
[stop] [go] 
Locomotief kiezen 
[lok#] + adres invoeren + [ENTER] 
Snelheid wijzigen 
Rijregelknop draaien 
Rijrichting veranderen 
Rijregelknop indrukken 
Licht schakelen 
[function] [off] 
speciale functies schakelen 
[f1] [f2] [f3] [f4] 
speciale functies f5-f8 schakelen 
[lok#] + [f1] [f2] [f3] [f4] 
Apparaatmodus kiezen 
[mode] een aantal malen indrukken tot de gewenste modus in de display verschijnt 
of [mode] + [1] voor toetsenbordmodus [mode] + [2] voor geheugenmodus [mode] + 
[3] voor terugmeldingsmonitor [mode] + [4] voor programmeermodus [mode] + [5] 
voor Digi-Fern-modus 
Indeling toetsenbord veranderen 
[mode] + [1] (de display toont „toetsenbordmodus“) 
[menu] + Nummer eerste toets + [ENTER] 
Rijweggroep kiezen 
[mode] + [2] (de display toont „MEMO“) [menu] + Nummer van de 
rijweggroep(1-3) + [ENTER] 
Toetsindeling terugmeldingsmonitor veranderen 

[mode] + [3] (de display toont "terugmeldingsmonitor") [menu] + Nummer eerste 
toets + [ENTER] 
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Multitractie programmeren 
1. locomotief kiezen 
[lok#] + adres invoeren + [ENTER] 
2. locomotief toevoegen 
[lok#] + [+] + adres invoeren 
volgende locomotief toevoegen 
[+] + adres invoeren 
laatste locomotief toevoegen 
[+] + adres invoeren + [ENTER] 
multitractie opheffen 
Basisadres kiezen 
[lok#] + adres invoeren + [ENTER] 
Complete verband opheffen 
[lok#] + [C] + „alle locomotieven wissen“ + [ENTER] 
Een enkel voertuig „afkoppelen“ 
[lok#] + [C] + met [↓] locomotief kiezen + [ENTER] 
Virtuele locadressen programmeren 
locomotief oproepen 
[lok#] + decoderadres invoeren + [ENTER] 
Virtueel adres toewijzen 
[lok#] + [menu] + met [↓] naar „virt. Adr.“ + adres invoeren [ENTER] + [menu] 
Dataformaat van een individuele decoder instellen 
locomotief oproepen 
[lok#] + adres invoeren + [ENTER] 
decoderformaat instellen 
[lok#] + [menu] + met [↓] naar de gewenste regel [ENTER] + [menu] 
Basisinstellingen wijzigen 
[menu] + [mode] 
met [↓] en [→] naar de gewenste regel 
[ENTER] + [menu] 
 
Reset 
[go] en [stop] tegelijkertijd en gedurende circa twee seconden indrukken. De PPB 
gaat terug naar de stand waarin hij stond bij het aanzetten. 
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VII. Technische gegevens 
Ingangsspanning 
De maximale ingangsspanning bedraagt 18 V wisselstroom. 

Maximale stroombelasting 
3 A via de rails 

0,5 A via de LocoNet-uitgang 

Alle uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiten 

Maximum aantal terugmeldingsmodulen 
Op het LocoNet kunnen terugmeldingsmodulen met de adressen 1-2048 worden 
aangesloten. 

Aantal locadressen 
DCC-dataformaat: 1-9999 

Aantal wisseladressen 
DCC-dataformaat: 1-2000 

Bruikbare transformator 
52-100 VA, max. 18 V wisselspanning 

Afmetingen 
180 x 136 x 80 mm 
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VIII. Compatibele apparaten 

Apparaten met DCC Boosteraansluiting 
• PIKO Digi 2 
• Uhlenbrock Power 3-65 600 
• Uhlenbrock Power 6-65 650 
• Lenz Booster LV100 
• Lenz Booster LV101 

 
Apparaten met LocoNet-aansluiting 

• Uhlenbrock IB-Control 65 400 
• Uhlenbrock Profi-Control 65 500 
• Uhlenbrock Handregelaar FRED 66 000 
• Uhlenbrock Handregelaar DAISY 66 200 
• Digitrax Handregelaar DT100, DT100IR, BT-2 
• Uhlenbrock Power 2-63 200 
• Uhlenbrock IB-Switch 65 800 
• Uhlenbrock Switch-Control 63 400 
• Uhlenbrock LocoNet-terugmelder 63 340, 63 350 
• Uhlenbrock LocoNet-Display 63 440, 63 450 
• Uhlenbrock Mobile Station Adapter 63 810 
• Uhlenbrock Maus Adapter 63 840 voor Roco Lokmaus 2 en hoger 
• Uhlenbrock LISSY-ontvanger 68 600 
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1. De aansluitingen van de PPB 
Hier vindt u de beschrijving van de aansluitingen van de PPB en waar u op moet 
letten bij het aansluiten van de diverse apparaten. 

1.1 Beschrijving van de individuele aansluitingen 

In de afbeelding hieronder ziet u de achterzijde van de PPB met alle aansluitingen 
en hun benaming. 

1 Trafo, normale rails,  
     programmeerspoor 

2 DCC-Booster 
3 IR-ontvanger (optioneel) 
4 LocoNet-aansluiting 
5 Computeraansluiting 

 
 

Afbeelding 1.11  De achterzijde van de PPB met alle aansluitingen 

 

1.2 Bekabeling van de stekkerbus 

Voor het aansluiten van de trafo, de rails, het 
programmeerspoor en de DCC-Booster wordt 
de PPB geleverd met een 6- en een 3-polige 
stekker. Deze dient van de gewenste 
bedrading te worden voorzien. 
Uit de afbeelding hiernaast kunt u zien welke 
klem met welk cijfer overeenkomt. 

Afbeelding 1.21 Nummering van de afzonderlijke klemmen van de stekkerbus 
 

De gebruikte kabel dient soepele of massieve aders met een minimale doorsnede 
van 0,5 mm2 te hebben. De aders worden aan het einde over een lengte ca. 6 mm 
gestript, ingedraaid en vertind (met een soldeerbout). 
Steek voorzichtig een smalle schroevendraaier (2 mm) in de opening aan de 
bovenzijde van de klemlijst om de klemmen te openen. Steek daarna het vertinde 
einde van de kabel in de stekkerbus. Wanneer u de schroevendraaier los laat, klemt 
de kabel zich vast en bent u verzekerd van een betrouwbaar contact. 
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1.3 Aansluiten van trafo, rails en programmeerspoor 
De trafo, de rails en het programmeerspoor sluit u aan op de 6-polige stekkerbus 
van klem 1. 
De aansluitingen van de stekkerbus: 

 
Afbeelding 1.31 De aansluitingen van de 6-polige stekkerbus 

1  Programmeerspoor-(bruin) 
2  Programmeerspoor-(rood) 
3  Digitale spanning aansluitrail-rood 
4  Massa van de digitale spanning aansluitrail-bruin 
5  Massa van de wisselspanning van de trafo-bruin 
6  Wisselspanning van de trafo-geel 

 
 

ATTENTIE U kunt voor de aansluitrail het best een zo dik mogelijke draad gebruiken en de 
baan op verschillende punten van een aansluiting voorzien. Voor H0 raden wij aan 
om per strekkende meter één aansluiting toe te passen. 

 
Trafo 
Om zonder storingen te kunnen rijden is een trafo van minimaal 52 VA bij 16 V 
wisselspanning nodig. Bij volle belasting raden wij een trafo van 64 of 100 VA aan. 
De trafospanning mag niet hoger zijn dan 18 V~. 
De wisselspanning van de transformator, die normaal gesproken dient voor het 
voeden van wissels en lampen, sluit u aan op klem 5 (bruin) en 6 (geel). 

 
BELANGRIJK Verkeerdom aansluiten van de trafo kan de PPB vernielen. Aangesloten digitale 

bouwstenen kunnen kortsluiting veroorzaken tussen de transformatorspanning en de 
digitale uitgang. 
Rails 
Bij gebruik van 2-railsystemen verbindt u de spoorstaven met klem 3 en 4. Bij 
gebruik van 3-railsystemen verbindt u de middenleider met klem 3 en de beide 
spoorstaven met klem 4 van de 6-polige stekkerbus. 
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Programmeerspoor 
Het programmeerspoor is een raildeel dat speciaal is bedoeld om te programmeren 
en om loc- en functiedecoders uit te lezen. 

ZEER BELANGRIJK Het programmeerspoor moet absoluut aan beide zijden geïsoleerd zijn. Bij 
middenleider-systemen moet u bijzonder goed op de railbedding letten. 

Tijdens het programmeren mag de isolatie niet worden overbrugd (bijvoorbeeld door 
draaistellen van locomotieven of verlichte rijtuigen). 
 
U sluit het programmeerspoor op dezelfde manier aan als de gewone rails, maar 
dan op de klemmen 1 (bruin) en 2 (rood) van de stekkerbus. 
In de basisinstellingen van het apparaat (hoofdstuk 3.10) kunt u aangeven hoe de 
PPB het programmeerspoor moet behandelen: ‘uitsluitend programmeerspoor’ of 
‘automatisch’. Dat laatste betekent dat bijvoorbeeld een opstelspoor van de baan 
uitsluitend tijdens het programmeren als programmeerspoor wordt gebruikt. De PPB 
schakelt zich automatisch om via een intern relais. 
 

ATTENTIE Wanneer u de aansluitingen van het programmeerspoor verwisselt, dan ontstaat bij 
het oprijden van deze rail (op de stand 'Automatisch') kortsluiting. De PPB schakelt 
uit met de foutmelding "kortsluiting" zodra er een voertuig over de isolatie heen rijdt. 

 In de stand 'uitsluitend programmeerspoor' kunt u niet op deze rail rijden. Elk contact 
met de baan leidt tot een foutmelding. 
 

1.4 Aansluiten van de Booster 
Een DCC-Booster sluit u aan op bus 2 van de PPB. 
 

 
 
Afbeelding 1.41 Aansluitingen van de 3-polige stekker 
 
1  C = Signaal + 
2  D = Signaal - 
3  E = Kortsluitmeldingsleiding 
 

 Boosters met twee aansluitingen hebben een eigen kortsluitbeveiliging. Deze 
hebben geen kortsluitmeldingsleiding E nodig. 
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1.5 Aansluiten van de computerinterface 

De computerinterface is een seriële aansluiting. Deze aansluiting is op elke IBM-
compatibele PC of laptop en Apple Macintosh aanwezig. Meestal wordt deze 
aansluiting aangeduid als COM-poort, modem-aansluiting, V.24- of RS232-
aansluiting. 
De PPB wordt via bus 8 met de seriële aansluiting van de computer verbonden met 
behulp van een normale PC-kabel of een Uhlenbrock COM-aansluitkabel (Art.-Nr. 61 
010), precies als bij het aansluiten van bijvoorbeeld een modem. 
De computeraansluiting van een IBM-compatibele PC staat ingesteld op een 
baudrate van 2400 Baud en 6050-Syntax. Wijzigingen kunt u aanbrengen via het 
menu "basisinstellingen' onder de „Menu Interface“ (hoofdstuk 3.11). 

1.6 Aansluiten van LocoNet 

De PPB ondersteunt alle tot nu toe bekende apparaten die over een LocoNet-
aansluiting beschikken. 
De LocoNet-aansluiting (bus 4) is uitsluitend geschikt voor handbedieningen en 
andere apparaten die geen digitaal railsignaal nodig hebben. 
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2. LCD, toetsen en menu's 
2.1 Display 

De grote LCD met achtergrondverlichting heeft een overzichtelijke indeling die uit 
drie delen bestaat en die snel en in een oogopslag volledig is te overzien. 

  
Aan de beide zijkanten links en rechts ziet u het decoderformaat, het locadres, de 
rijstand en rijrichting van de beide gekozen locomotieven. In het midden vindt u 
informatie over de actieve modus, bijvoorbeeld bij de toetsenbordmodus de 
aanduiding van de wissel- of seinstand. 
 

  
De handleiding voor de programmeermodus zullen we u aan de hand van enkele 
voorbeelden laten zien. 

2.2 Toetsfuncties 

[go] [stop] 
Rijspanning in- of uitschakelen/noodstop 
Wanneer u beide toetsen tegelijkertijd indrukt, wordt de PPB ge-reset. 
 
[f1] [f2] [f3] [f4] 
Voor het schakelen van speciale functies; in combinatie met de [lok#]-toets zijn bij 
sommige DCC-decoders de functies f5-f8 te bereiken (zie hoofdstuk 4.4). 
[function] [off] 
Schakelt de locverlichting aan of uit. 
[lok #] 
Voor het invoeren van een locadres. Is er reeds een voertuig opgeroepen, dan komt 
u na het achtereenvolgens indrukken van de [lok#]- en de [menu]-toets in het menu 
voor het veranderen van het dataformaat van desbetreffende decoder. Bij sommige 
DCC-decoders zijn de functies f5-f8 bereikbaar wanneer u eerst de [lok#]-toets en 
dan de functietoets [f1, f2, f3 of f4] indrukt (zie hoofdstuk 4.4). 
[menu] 
Instellingenmenu starten of terug naar de rijregelaarmodus. 
[mode] 
Hiermee wisselt u tussen de verschillende bedrijfstoestanden voor toetsenbord, 
rijwegsturing (Geheugenmodus), terugmeldingsmonitor en programmeren. 

 



 

--------------------------------  24 ----------------------------------- 

[0]-[9] 
Invoeren van cijfers 

Afbeelding 2.21   De toetsen van het cijferblok 

[→] [←] 
Een menuniveau of kolom naar links of rechts 
[↓] 
Een menu omlaag bladeren 
Een waarde met 1 verminderen 
[+] 
Een menu omhoog bladeren 
Een waarde met 1 vermeerderen 
Multitractie programmeren 
[ENTER] 
Invoer bevestigen 
[C]-toets 
Laatste invoer teken voor teken wissen 

Multitractie wissen 

2.3 De menu's 
2.3.1 Opbouw en navigeren 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 
invoer 1 
invoer 2 

invoer 1 
 
invoer 2 invoer 1 

invoer 2 
invoer 1 
invoer 2 

invoer 1 
 
 
 
 
invoer 2 invoer 1 

 
invoer 2 invoer 1 

invoer 2 
Afbeelding 2.31   De menustructuur van de PPB 

[→] Een menuniveau of een kolom naar rechts 
[←]Een menuniveau of een kolom naar links 
[↓] Van boven naar beneden bladeren door de individuele menu's 
[+] Van beneden naar boven bladeren door de individuele menu's 
[menu] Hiermee kunt u altijd terug naar de rijregelaarmodus van de PPB. 
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TIP Wanneer de menufuncties actief zijn, zijn de rijregelaarfuncties van de PPB 
(draaiknoppen, rijrichtingswisseling, functietoetsen f1-f4, function en off) volledig  

 
 
2.3.2 Help zichtbaar op de LCD 

Een menu met submenu's wordt in de display aangegeven met een voorafgaand ‘>’. 

  
Submenu's met te kiezen instelparameters worden voorafgegaan door een ‘=’. 

  
De gekozen modus of instelparameter wordt met een * aan het eind van de regel 
aangegeven. 

2.3.3 Invoer 
Getalswaarden voert u in via het numerieke deel van het toetsenbord van de PPB. 
De invoerpositie wordt met een knipperend teken (cursor) aangegeven. 
 
Zijn er diverse invoerposities, dan kunt u met de toetsen [→] en [←] schakelen 
tussen de individuele kolommen. 
Met de [C]-toets wist u de laatste invoer teken voor teken. 
Met [ENTER] bevestigt u de invoer of de keuze. 
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3. Basisinstellingen 

De basisinstellingen van de PPB zijn via een gebruikersmenu te wijzigen. Het 
apparaat slaat ze daarna permanent in het geheugen op. 
Om in het menu "basisinstellingen" te komen, drukt u direct na elkaar op de toetsen 
[menu] en [mode]. 

 
3.1 Menustructuur 

De structuur van het menu "Basisinstelling”. 

De fabrieksinstellingen zijn met een * aangegeven. 

> Snelheidsaand. = Absoluut * 
= Percentage 

> User Interface 

> Rijregelaar AC stijl reg. * 
DC stijl reg. 

> Taal = Duits * 
= Engels 
= Frans 
= Italiaans 
= Nederlands 
= Zweeds 
= Spaans 
= Portugees 
= Deens 

 

> Lokdataformat = DCC   14 
= DCC   27 
= DCC   28 
= DCC 128 

 

> Wisselinstell. > Schakeltijd = min. en max. 
> Handregelaar > Parameters weergeven en wissen 
> LocoNet-prog. > LNCV's weergeven en wijzigen 

> Helderheid = instellen met de [+]- en [↓]-toets > Display 
> Kontrast = instellen met de [+]- en [↓]-toets 

> Spanning = Spng > 18 V * 
= Spng max. 18 V 

 

> Progr. Spoor = automatisch * 
= alleen pr. sp. 
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> Baudrate =  2400 bit/s * 
=  4800 bit/s 
=  9600 bit/s 
=19200 bit/s 
=16457 bit/s 

> Syntax = alleen 6050-syntax * 
= alleen IB-syntax 
= 6050- en IB-syntax 
= LocoNet 

> Interface 

> Computer = PC * 
= Mac 
= geen 

> Spec. opties = Invoer voor speciale opties 
> Software vers. = Serienummer PPB en versienummer van de systeemsoftware 
> Startmode loks = Geen locgeg. * 

= Auto snelh. = 0 
= Auto+ snelh. 

> Reset > instelling 
> lok dataformat 

= Nee * 
= Ja 

 

3.2 Menu „Basisinstelling“ 

3.2.1 Aanduiding rijstanden 
Voor de aanduiding van de voertuigsnelheid in de display zijn er twee verschillende 
mogelijkheden. 
Directe weergave 
Een directe weergave van de snelheid in rijstanden, afhankelijk van het dataformaat 
0-14, 0-27, 0-28 of 0-126. 
Procentuele weergave 
De aanduiding is, onafhankelijk van het gekozen dataformaat, in procent van de 
maximale snelheid. 
De fabriekinstelling is "Absolute weergave“. 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar regel „User Interface“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Snelheidsaand.“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Invoer met de [ENTER]-toets bevestigen 
• Met de [menu]-toets terug naar de rijregelaarmodus 
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3.2.2 Rijregelaar 
U kunt instellen of de rijregelaar van de PPB zich als een gelijkstroomregelaar of 
een wisselstroomregelaar gedraagt. 
De fabrieksinstelling is „AC-rijregelaar“ (wisselstroomrijregelaar). 
AC-rijregelaarmodus 
De AC-rijregelaarmodus is bedoeld voor het bedienen van locomotieven voor het 
drieleidersysteem met een wisselstroomtrafo. 

 

 Afbeelding 3.21   Principe van de AC-rijregelaar 
 

In deze bedrijfsstand kunt u de snelheid verhogen/verlagen door de knop naar 
rechts/links te draaien. Wanneer de snelheid maximaal of nul is, heeft het verder 
naar links of rechts draaien van de knop geen effect. 
De rijrichting kunt u wijzigen door de rijregelknop in te drukken. Drukt u op de knop 
terwijl het voertuig rijdt, dan stopt het en wordt de rijrichting omgekeerd. 
DC-rijregelaarmodus 
Deze stand is bedoeld voor het rijden met locomotieven voor het 
tweeleidergelijkstroomsysteem. Draait u de rijregelaar vanuit de nulstand rechtsom, 
dan rijdt een voertuig met toenemende snelheid in de ene rijrichting. Draait u de 
regelaar terug, dan neemt de snelheid af en stopt het voertuig. Draait u de knop 
verder naar links, dan neemt de snelheid in de tegenovergestelde richting toe. 

 

     Afbeelding 3.22    Principe van een DC-rijregelaar 
 

Is de maximale snelheid van het voertuig bereikt, dan heeft het verder draaien van 
de knop geen effect. 
Wanneer u de knop indrukt, stopt het voertuig onmiddellijk. 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „User Interface“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Rijregelaar“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Invoer met de [ENTER]-toets bevestigen 
• Met de [menu]-toets terug naar de rijregelaarmodus 
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3.3 Menu „Taal“ 
De weergave van tekst in de display is mogelijk in de volgende talen: 
Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Spaans, Portugees en Deens. 
De fabrieksinstelling is „Deutsch“ (Duits). 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Sprache“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Invoer met de [ENTER]-toets bevestigen 
• Met de [menu]-toets terug naar de rijregelaarmodus 

 
3.4 Menu „Loc-dataformaat“ 

Instellen van het basislocdataformaat dat automatisch wordt gekozen voor de eerst 
opgeroepen decoder wanneer u zelf geen ander de dataformaat toewijst (zie 
hoofdstuk 4.5). 
Hier moet u voor het in bedrijf stellen van de PPB het dataformaat dat het meest 
wordt gebruikt kiezen. 
Mogelijke instellingen zijn: 
DCC-formaat met   14 rijstanden 
DCC-formaat met   27 rijstanden 
DCC-formaat met   28 rijstanden 
DCC-formaat met 128 rijstanden. 
De fabrieksinstelling is DCC-formaat met 28 rijstanden. 

TIP Het formaat van individuele decoders kan, onafhankelijk van de basisinstelling, te 
allen tijde worden ingesteld via de menuoptie „dataformaat van een decoder 
wijzigen“ (zie hoofdstuk 4.5) 

 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Lok dataformat“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Invoer met de [ENTER]-toets bevestigen 
• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 
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3.5 Menu „Wisselschakeltijden“ 

De schakelimpuls van een toets duurt normaal gesproken zolang u de toets 
ingedrukt houdt. Om er zeker van te zijn dat ook bij een extreem korte aanraking een 
schakelfunctie van een elektromagnetisch artikel (wissel/sein) volgt en dat een 
elektromagnetisch artikel bij het te lang vasthouden van een toets niet doorbrandt, 
heeft de PPB een minimale en een maximale schakeltijd. 
De fabrieksinstelling voor deze beide schakeltijden bedraagt minimaal 100 ms (0,1 s) 
en maximaal 5000 ms (5 s). Waarden tussen 50 en 9999 ms zijn mogelijk. 

TIP Bij DCC-decoders zijn alleen de schakeltijden van decoders die niet op 
„continubedrijf“ zijn ingesteld te beïnvloeden. 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „wisselinstell.“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets naar de regel „Schakeltijd” 
• Verder met de [→]-toets 

 

   S.tijd Min: Max: in ms: .100  5000 
• Op de eerste invoerpositie staat onder de „Min“ (minimumtijd) de 

minimumtijdsduur aangegeven die een wisseldecoderuitgang door de 
PPB wordt aangestuurd; ook bij het kortst mogelijk indrukken van een 
wisseladres via het toetsenbord of de computer. Wanneer u de waarde 
„0“ invoert, wordt deze functie uitgeschakeld en duurt de impuls zolang u 
de toets ingedrukt houdt. 

• Met de [→]-toets verspringt de cursor naar de rechter invoerpositie. 
• Onder de „Max“ (maximumtijd) legt u de maximumtijdsduur vast die een 

wisseldecoderuitgang door de PPB wordt aangestuurd, ook wanneer het 
bevel tot deactiveren van de wisseldecoderuitgang niet komt. Wanneer u 
de waarde „0“ invoert, wordt deze functie uitgeschakeld en duurt de 
impuls zolang u de toets ingedrukt houdt. 

• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 
 

TIP De ingestelde schakeltijden gelden voor alle aangesloten wisseldecoders. 
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3.6 Menu „Handregelaar“ 

Zodra de Uhlenbrock-handregelaar „FRED“ voor het eerst met het LocoNet van de 
PPB wordt verbonden, wijst de centrale automatisch een cijfer toe aan het interne 
hexadecimale identificatienummer van de FRED. Onder de dit handregelaarnummer 
kunt u de locadressen via de centrale aan de FRED toewijzen. 
Toewijzingstabel tonen 
U kunt de tabel met de ingevoerde gegevens van de individuele FRED's bekijken, 
maar niet wijzigen. 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Handregelaar“ bladeren 
• [→]-toets indrukken 
• In de onderste regel staan naaste elkaar het handregelaarnummer, de 

betekenis van de functietoets, het locadres dat aan deze toets is 
toegewezen en het interne ID van de FRED. 

• De cursor kunt u met [→] en [←] naar rechts en links bewegen. De 
invoer onder de „FRED“ en „f“ kunt u met de [C]toets wissen en met de 
cijfertoetsen overschrijven. Onder „LADR“ is dan het desbetreffende 
locadres te zien. 

• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 
 

  
Handregelaarnummer wissen 
Wilt u een FRED niet meer gebruiken met de PPB, dan kunt u hem uit de tabel 
verwijderen. 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Handregelaar“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 

 
• Met de [C]-toets de regel onder de „FRED“ wissen 
• Gewenste handregelaarnummer invoeren 
• Met de [→]-toets de cursor op „LNID“ plaatsen 
• Door op de [C]-toets te drukken, wist u het geheugen van de PPB 
• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 
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Na het wissen van een regel is de gekozen FRED niet meer actief. U kunt een 
andere of dezelfde FRED alleen opnieuw activeren door hem aan te sluiten op het 
LocoNet van de PPB. De PPB wijst nu het vrije FRED-nummer met het laagste 
nummer toe. 

 
3.7 Menu „LocoNet Prog.“ 

In het menu "basisinstellingen' van de PPB is er een menu voor de programmering 
van Uhlenbrock LocoNet-modulen, bijvoorbeeld terugmeldingsmodulen 
(Rückmeldemodulen) of Switch-Controls. 
De modulen worden via zogenaamde LocoNet-configuratievariabelen (LNCV’s) 
geprogrammeerd. Deze LNCV’s bepalen de instelling en de werking van de module. 
Ze kunnen bij verschillende modulen een verschillende betekenis hebben. 
De beschrijving van de LNCV’s, zoals het aansluiten van de module, vindt u in de 
desbetreffende gebruiksaanwijzing. 
3.7.1 Programmeren van de moduleadressen 
Wanneer u diverse identieke modulen in uw modelbaan hebt, dan heeft elke module 
een eigen moduleadres nodig om hem te kunnen programmeren. De centrale weet 
daardoor welke module u bedoelt. 
Elke nieuwe module heeft vanwege de basisinstelling van de processor een eigen 
uitleveradres. Dit adres vindt u in de desbetreffende gebruiksaanwijzing. 
Programmeren van de LocoNet-CV's 

• Vergewis u ervan dat de module correct op het LocoNet is aangesloten. 
• Druk op de PPB na elkaar op de [menu]- en de [mode]toets om in het 

menu "basisinstellingen' te komen. 
• Blader met de [↓]-toets naar het menu „LocoNet Prog.“. 
• Ga met de [→]-toets naar het onderliggende menu. 

 
• Voer het artikelnummer van de module in (in dit voorbeeld de LISSY-

ontvanger 68 600) en druk op de [ENTER]-toets. 

 
• Voer het adres van de ontvanger in (in dit voorbeeld 1) en druk op de 

[ENTER]-toets. 

 
• In de bovenste regel ziet u het artikelnummer van de module en zijn 

actuele adres. 
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In de onderste regel staat het nummer van de LocoNet-CV (hier "0" van het 
moduleadres) en de dan geldende waarde (hier 1). De cursor knippert hierbij in de 
onderste regel onder de „0“. De bovenste regel verandert tijdens het programmeren 
niet. Om te controleren of uw module juist functioneert, knippert nu ook de controle-
LED. 

 
3.7.2 Programmeren van de LocoNet-CV's 

• Verbind de module met het LocoNet. 
• Druk op de PPB na elkaar op de [menu]-en de [mode]toets om in het 

menu "basisinstellingen' te komen. 
• Blader met de [↓]-toets naar het menu „LocoNet Prog.“. 
• Ga met de [→]-toets naar het onderliggende menu. 

 
 Voer het artikelnummer van de module in (hier 63 340) en druk op de 

[ENTER]-toets. 

 
 Voer het adres van de module in (hier 1) en druk op de [ENTER]-toets 

.  
In de bovenste regel is het artikelnummer van de module en het actuele 
moduleadres te zien. 
In de onderste regel staat het identificatienummer van de LocoNet-CV (hier "0" 
voor het moduleadres) en de dan geldende waarde (hier 1). 

 
 Voer op de cursorpositie het identificatienummer van de LocoNet CV die 

u wilt programmeren in. 
 Druk op de [ENTER]-toets. 
 De PPB leest de CV uit. De waarde is rechts op de onderste regel van de 

display te zien. 
 Verplaats de cursor met de [→]-toets naar rechts en voor met de 

cijfertoetsen de gewenste waarde voor de CV in. 
 Druk op de [ENTER]-toets om de waarde in te programmeren. 
 Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 
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3.8 Menu „Display“ 

In het menu „Display“ kunt u de helderheid en het contrast instellen. 
Instellen gaat als volgt: 

 [menu]-toets indrukken 
 [mode]-toets indrukken 
 Met de [↓]-toets naar de regel „Display“ bladeren 
 Verder met de [→]-toets 
 Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
 Verder met de [→]-toets 
 Met de [+]-toets kunt u de helderheid en het contrast verhogen 
 Met de [↓]-toets kunt u de helderheid en het contrast verlagen 
 De instellingen met de [ENTER]-toets opslaan 
 Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 

 
TIP Verlaat u het menu zonder op de [ENTER]-toets te drukken, dan worden de nieuwe 

instellingen niet opgeslagen. 
Is de display niet meer leesbaar omdat u een te donkere instelling hebt gekozen, 
dan kunt u de fabrieksinstellingen voor helderheid en contrast kiezen door het 
apparaat met ingedrukte [+]-toets aan te zetten. 

 
3.9 Menu „Spanning“ 

Met deze instelling stelt u de uitgangsspanning van de ingebouwde 
vermogensversterker (Booster) in. 
Spanning > 18 V 
De uitgangsspanning wordt niet geregeld en bedraagt, afhankelijk van de belasting, 
maximaal 21 V bij een ingangsspanning van 16 V (wisselspanning) aan de 
voedingstrafo. 
Spanning max. 18 V 
De uitgangsspanning wordt begrensd op een maximale waarde van 18 V. 
De fabrieksinstelling is „spanning > 18 V“ (aanbevolen voor H0) en alle grotere 
spoorbreedten. 
 
Instellen gaat als volgt: 

 [menu]-toets indrukken 
 [mode]-toets indrukken 
 Met de [↓]-toets naar de regel „Spanning“ bladeren 
 Verder met de [→]-toets 
 Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
 Keuze bevestigen met de [ENTER]-toets 
 Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 
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3.10 Menu „Progr. Spoor“ 

U hebt de keuze of de programmeerspooraansluiting uitsluitend de 
programmeerailspanning afgeeft of dat deze uitgang automatisch omschakelt tussen 
de normale digitale railspanning en de programmeerspoorspanning. 
Uitsluitend programmeerspoor 
Op de programmeerspooruitgang staat geen rijspanning, behalve wanneer u lees- 
en schrijfhandelingen verricht. 
Automatisch 
Tijdens het gebruik van de rijregelaar heeft de programmeerspooruitgang de 
normale rijspanning. Hij schakelt automatisch om op programmeerspoorspanning 
zodra u het programmeermenu opent. 
De PPB heeft hiervoor een ingebouwd omschakelrelais, waardoor een opstelspoor 
van de modelbaan bruikbaar is als opstelspoor en als programmeerspoor. 

LET OP Het desbetreffende baandeel moet geheel geïsoleerd zijn. Het mag op geen enkele 
wijze elektrisch met de rest van de baan verbonden zijn en mag uitsluitend via de 
programmeerspooraansluiting van spanning worden voorzien. De isolatie mag 
tijdens het programmeren niet worden overbrugd door voertuigen (draaistellen, 
rijtuigen met binnenverlichting e.d.). U mag alleen over de isolatie naar het 
programmeerspoor rijden wanneer deze op automatisch (fabrieksinstelling) is 
ingesteld. 

 

De fabrieksinstelling van het programmeerspoor is „Automatisch“. 
Instellen gaat als volgt: 

 [menu]-toets indrukken 
 [mode]-toets indrukken 
 Met de [↓]-toets naar de regel „Progr. Spoor“ bladeren 
 Verder met de [→]-toets 
 Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
 Invoer met de [ENTER]-toets bevestigen 
 Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 

 
TIP Wanneer in het menu "User Interface" de optie 'uitsluitend programmeerspoor' is 

gekozen, dan kunt u programmeerbare decoders op het programmeerspoor met een 
leestest op kortsluiting en correct functioneren testen. Omdat het programmeerspoor 
een zeer lage spanning voert, bestaat er geen risico dat u een onjuist aangesloten 
decoder beschadigt. Wanneer de PPB een decoder niet kan uitlezen, geeft hij een 
foutmelding. 
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3.11 Menu „Interface“ 

Via deze menu kunt u instellingen voor de interface van de PPB veranderen. De 
fabrieksinstellingen zijn: 
Dataoverdrachtsnelheid 2400 bit/s; 
Syntax 6050-Syntax 
Computer PC 
 
3.11.1 Dataoverdrachtsnelheid 
De instelling van de dataoverdrachtsnelheid voor de seriële computerinterface is 
afhankelijk van de gebruikte software. De volgende instellingen zijn mogelijk: 2400-
4800-9600-19200-16457 bit/s. 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Interface“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Baudrate“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Keuze met de [ENTER]-toets bevestigen 
• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 

 
3.11.2 Syntax 
De PPB kan met dezelfde commandoset (syntax) werken als een Märklin 6050/6051 
Interface (zie Bijlage). Hij heeft echter ook een veel uitgebreidere commandoset, die 
compatibel is met de 6050-Syntax. 
Uitsluitend 6050-Syntax 
De PPB gebruikt alleen de 6050-Syntax. 
Uitsluitend IB-Syntax 
De PPB gebruikt alleen de uitgebreide IB-Syntax. 
6050 en IB 
De PPB gebruikt gelijktijdig de 6050-Syntax en de uitgebreidere IB-syntax. De PPB 
herkent automatisch om welke commandoset het gaat. 
LocoNet 
Het dataverkeer op het LocoNet wordt direct naar de computerinterface gevoerd of 
kan rechtstreeks door de computer worden gestuurd. 
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Instellen gaat als volgt: 
• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Interface“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Syntax“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Keuze met de [ENTER]-toets bevestigen 
• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 

 
3.11.3 Computer 

U moet de computeraansluiting op de gebruikte computer instellen. Hierbij gelden de 
volgende regels. 
PC 
Een IBM-compatibele Personal Computer 
Voor technici: is het „CTS” (Clear To Send)-signaal op de RS232-aansluiting van de 
PPB geactiveerd, dan zorgt een spanningspuls van +12 V op de CTS-aansluiting 
van bus 8 voor het vrijgeven van dataverkeer naar de PPB. 
Mac 
Apple Macintosh Computer 
Voor technici: is het „CTS” (Clear To Send) commando op de RS232-aansluiting van 
de PPB geactiveerd, dan zorgt een spanningspuls van -12 V op de CTS-aansluiting 
van bus 8 voor het vrijgeven van dataverkeer naar de PPB. 
Geen 
De interface is gedeactiveerd. 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Interface“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Computer“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Keuze met de [ENTER]-toets bevestigen 
• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 
• De fabrieksinstelling is „PC“. 
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3.12 Menu „Speciale opties“ 

De PPB heeft verscheidene speciale opties die de werking van het apparaat 
bepalen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de gebruikte softwareversie. 
U kunt iedere speciale optie via een identificatienummer kiezen en wijzigen. 
De individuele speciale opties vindt u bij elke softwareversie op een aparte lijst. 
Bij latere veranderingen in de software vindt u op een diskette een bestand met 
uitleg over de nieuwe opties. 
 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Spec. opties“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 

  Spec. opties: Nr.   . .1 = . . . 
• Op de eerste invoerpositie achter „Nr.“ het identificatienummer van de 

speciale optie invoeren. 
• Met de [→]-toets gaat de cursor naar de rechter invoerpositie. 
• De waarde voor de desbetreffende speciale optie invoeren. 
• [ENTER]-toets indrukken 
• Een ‘*’ in de display laat zien dat de speciale optie geactiveerd is. 
• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 

 
ATTENTIE In het menu voor het wijzigen van de speciale opties staat het cijfer in hexadecimale 

vorm wanneer u op de [mode]-toets drukt, terwijl de invoercursor zich in de display 
rechts naast het isgelijkteken bevindt. Deze functie dient alleen voor het weergeven. 
U kunt hem ongedaan maken door nogmaals op de [mode]-toets te drukken. 
Met de [C]-toets kunt u een foute invoer teken voor teken wissen. Wanneer u de 
gehele invoer met de [C]-toets wist (er staat geen getal meer in het adresveld), dan 
kunt u door nogmaals op de [C]-toets te drukken de fabrieksinstelling terughalen. 
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3.13 Menu „Software Vers.“ 

Onder deze menu vindt u het serienummer van uw PPB en het versienummer van 
de systeemsoftware. 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Software Vers.“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 

 
• Op de bovenste regel staat het versienummer van de systeemsoftware; 

op de onderste het serienummer van de PPB 
• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus 

 
3.14 Menu „Startmode Loks“ 

Wanneer u stopt met rijden dan slaat de PPB alle gegevens op. In het menu 
„Startmodus“ kunt u instellen wat bij het volgende gebruik moet worden opgeroepen. 
geen locdata 
De PPB roept geen gegevens van de vorige keer op. 
auto, snelh. = 0 
Alle locomotieven en multitracties die de vorige keer zijn gebruikt worden met hun 
rijrichting en de laatste stand van de speciale functies opgeroepen. 
auto + snelh. 
Behalve de gegevens betreffende de rijrichting en speciale functies, wordt ook de 
snelheid van alle locomotieven opgeroepen. 
Daarmee pakt u de draad weer op waar u was gebleven bij het laatste gebruik. 

TIP Hier verschijnt ter bevestiging de vraag of u zeker weet dat u de locomotieven 
werkelijk met de „oude“ snelheid wilt laten rijden. 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Startmode Loks“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Keuze met de [ENTER]-toets bevestigen 
• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 

De fabrieksinstelling is „geen locdata“. 
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3.15 Menu „Reset“ 

Met dit menu kunt u de PPB terugzetten op de fabrieksinstellingen. 

Afbeelding 3.15   De instellingen van de PPB na een reset van de configuratie: 

Aanduiding rijstanden Directe weergave 
Rijregelaar AC-rijregelaar 
Loc-dataformaat DCC 28 rijstanden 
Wisselschakeltijden Min. 100 Max. 5000 
Uitgangsspanning > 18 V 
Programmeerspoor Automatisch 
Dataoverdrachtsnelheid 2400 bit/s 
Syntax 6050-Syntax 
Computer PC 
Speciale opties Alle veranderingen ongedaan maken 

 
Configuratie 
Alle veranderingen in het menu "User Interface' worden gewist. 

Alle veranderingen van de speciale opties worden ongedaan gemaakt. 

De invoer voor de gekozen taal blijft bewaard. 

 

Loc-dataformaat 
Alle wijzigingen die voor individuele locdecoders zijn gedaan via de optie 
„Dataformaat van een locdecoder wijzigen“ (hoofdstuk 4.5), worden gewist. Voor de 
desbetreffende decoderadressen wordt het gekozen basisdataformaat voor 
locdecoders (hoofdstuk 3.4) toegepast. 
Instellen gaat als volgt: 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „Reset“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• Met de [↓]-toets naar de regel „ja“ bladeren 
• Keuze met de [ENTER]-toets bevestigen 

De reset wordt uitgevoerd en de PPB start opnieuw. 
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4. De rijregelaar 
Met de rijregelaar kunt u locomotieven oproepen en besturen. De PPB heeft twee 
ingebouwde, onafhankelijk van elkaar werkende rijregelaars. Deze vindt u links en 
rechts op de op de bovenkant van de PPB. 
U kunt tegelijkertijd twee digitale decoders met verschillende dataformaten 
aansturen. 
De rijregelaars werken ook tijdens het programmeren of het wijzigen van de 
fabrieksinstellingen. 

4.1 Bedieningselementen 
Bij elke rijregelaar horen de volgende elementen: 

    

 

 

Afbeelding 4.11   Frontaanzicht van 
de PPB 

  
  
De [stop]-toets 
Met de [stop]-toets schakelt u de rijspanning uit van het hoofdspoor en de door de 
aangesloten Booster van stroom voorziene railsegmenten. In de display verschijnt 
de melding „Noodstop“. 
Deze toets werkt voor beide rijregelaars. 

De [go]-toets 
Met de [go]-toets schakelt u de rijspanning van het hoofdspoor en de door de 
aangesloten Booster van stroom voorziene railsegmenten in Deze toets werkt voor 
beide rijregelaars. 

LET OP Wanneer u de [stop]- en de [go]-toets gedurende circa twee seconden tegelijkertijd 
indrukt, zet u de PPB terug naar zijn inschakeltoestand en start het gehele systeem 
opnieuw op. 
 
De toetsen [f1] [f2] [f3] [f4] 
Met deze toetsen bedient u speciale locomotieffuncties zoals bijzondere verlichting, 
typhoon, rookgenerator, etc. 

TIP Bij sommige DCC-decoders kunt u in combinatie met de [lok#]-toets de functies f5-f8 
aansturen (zie hoofdstuk 4.4). 

De [function]- en de [off]-toets 
Hiermee schakelt u de locverlichting in of uit. 
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De [lok#]-toets 
Hiermee bereidt u de invoer van het gewenste locadres van een van beide 
rijregelaars voor. 
Is een voertuig reeds opgeroepen, dan komt u door na elkaar op de [lok#]- en de 
[menu]-toets te drukken in het menu waarmee u het dataformaat van de 
desbetreffende decoder kunt wijzigen. 
Bij sommige DCC-decoders krijgt u toegang tot de functies f5-f8 wanneer u eerst de 
[lok#]-toets en dan de functietoets [f1, f2, f3 of f4] indrukt (zie hoofdstuk 4.4). 
 
De rijregelaarknop 
Met de rijregelaarknop verandert u de snelheid en de rijrichting van een locomotief. 
Omdat de rijregelknop geen eindstand heeft, neemt de PPB bij het wisselen van 
locomotief automatisch de opgeslagen snelheid van de dan gekozen locomotief 
over. 
De display 
De grote LCD met achtergrondverlichting laat u te allen tijde een overzicht zien van 
de rijtoestand op dat moment. 

 

Aan weerszijden ziet u voor elke rijregelaar apart het gebruikte dataformaat, het 
locadres, de voertuigsnelheid en de rijrichting van het dan bestuurde voertuig. In het 
midden ziet u informatie over de gekozen bedrijfsmodus. 

4.2 Locadressen 
Bij een digitaal besturingssysteem kunt u afzonderlijke locomotieven kiezen via hun 
adres. Elke locomotief heeft een decoder met een eigen identificatienummer aan 
boord. 

Het is verstandig om elke decoder een eigen adres toe te wijzen, waardoor u via elk 
adres maar één locomotief tegelijkertijd aanstuurt. 

4.2.1 Locadressen invoeren 
Wanneer u een voertuig via de PPB wilt besturen, dan moet u eerst zijn 
decoderadres oproepen. 
U voert een adres in door eerst de [lok#]-toets in te drukken. In de display knippert 
nu de cursor van het desbetreffende adresveld ten teken dat de PPB de invoer van 
een locadres verwacht. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een locadres in te voeren. 
 

dataformaat 
locadres 
rijrichting 
voertuigsnelheid 
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Invoer via de numerieke toetsen 
• Druk op de [lok#]-toets (wanneer u dat nog niet had gedaan) 
• Voer de cijfers van het locadres in via de numerieke toetsen midden op 

de PPB. 
• Sluit het invoeren af door: 

• de [ENTER]-toets in te drukken 
• een andere toets van de rijregelaar in te drukken 
• [f1] [f2] [f3] [f4] [function] [off] [lok#] 
• aan de rijregelaar te draaien 
• de rijrichting om te keren (rijregelknop indrukken). 

 
Invoer met de rijregelknop 

• Druk op de [lok#]-toets (wanneer u dat nog niet had gedaan) 
• Voer het locadres in via een van de beide rijregelknoppen. Op basis van 

het dan in de display getoonde adres, kunt u het adres verlagen door 
linksom te draaien en verhogen door rechtsom te draaien. 

• Sluit het invoeren af door: 
• de [ENTER]-toets in te drukken 
• een andere toets van de rijregelaar in te drukken 
• [f1] [f2] [f3] [f4] [function] [off] [lok#] 
• aan de rijregelaar te draaien 
• de rijrichting om te keren (rijregelknop indrukken). 

 
TIP Met de [C]-toets kunt u foutief ingevoerde adressen per teken wissen. Wanneer u 

het gehele adres wist (er is geen enkel cijfer in het adresveld te zien), kunt u het 
oude adres terughalen door nogmaals op de [C]-toets te drukken. 

LET OP Wanneer u een loc oproept die reeds door een andere rijregelaar wordt bestuurt, 
dan meldt de PPB "loc reeds onder controle!". Het voertuig kunt u nu met beide 
rijregelaars besturen. Omdat de rijregelknop geen eindstand heeft, neemt de PPB bij 
het wisselen van locomotief automatisch de snelheid van de gekozen locomotief 
aan. 

 
4.2.2 Het adresgeheugen gebruiken 
De PPB heeft voor beide rijregelaars een geheugen waarin het laatste adres wordt 
opgeslagen. 

• Druk op de [lok#]-toets 
• Druk op de [↓]-toets. 

 
Het vorige (opgeslagen) locadres verschijnt in de display en u kunt de 
desbetreffende loc besturen. 
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4.2.3 Vrijgeven van locadressen 
Wilt u de besturing van een voertuig dat door een van beide rijregelaars van de PPB 
wordt bestuurd laten overnemen door een andere regelaar die zelf geen 
mogelijkheid kent om adressen in te voeren (bijvoorbeeld de FRED van Uhlenbrock 
of de BT-2 handregelaar van Digitrax), dan moet u eerst het locadres vrijgeven. Dit 
doet u als volgt. 
Een enkele loc 

• Druk op de [lok#]-toets 
• Met de [C]-toets het adres wissen 
• Druk op de [lok#]-toets. 

 
Multitractie 

• Druk op de [lok#]-toets 
• Druk op een willekeurige cijfertoets 
• Met de [C]-toets het cijfer wissen 
• Druk op de [lok#]-toets. 

 
4.3 Rijregelaar 

Met de rijregelaar kunt u de rijsnelheid en de rijrichting van de loc veranderen. 
Omdat de rijregelknop geen eindstand heeft, neemt de PPB bij het wisselen van 
locomotief automatisch de opgeslagen snelheid van de dan gekozen locomotief 
over. 
 
AC-rijregelaarmodus 
De AC-rijregelaarmodus gebruikt u voor het besturen van locomotieven voor 
drieleider-wisselstroomsystemen met een wisselstroomtrafo. 

  Afbeelding 4.31   Principe van de AC-rijregelaar 

In deze modus kunt u de snelheid verhogen door de rijregelknop rechtsom te 
draaien. Draait u de knop linksom, dan neemt de snelheid af. Is de maximale 
snelheid of de nulstand bereikt, dan neemt de snelheid niet meer toe of af wanneer 
u verder draait (de loc blijft stilstaan of rijdt op maximale snelheid verder). 
De rijrichting kunt u veranderen door voorzichtig op de rijregelaarknop te drukken. 
Doet u dit tijdens het rijden, dan stopt de loc, waarna de rijrichting verandert. 
 
DC-rijregelaarmodus 
De DC-rijregelaarmodus gebruikt u voor het besturen van locomotieven voor 
tweeleider-gelijkstroomsystemen met een gelijkstroomtrafo. 
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   Afbeelding 4.32   Principe van een DC-rijregelaar 
DC-rijregelaarmodus 
De DC-rijregelaarmodus gebruikt u voor het besturen van locomotieven voor 
tweeleider-gelijkstroomsystemen met een gelijkstroomtrafo. 
Bij gebruik als DC-rijregelaar kunt u, uitgaande van de nulstand, de locomotief 
steeds sneller in de ene richting laten rijden door de rijregelknop rechtsom te 
draaien. Draait u de knop linksom, dan neemt de snelheid af, totdat de loc stilstaat. 
Draait u knop de verder linksom, dan neemt de snelheid in de andere richting toe. 
Wanneer de maximumsnelheid in een van beide richtingen is bereikt, dan heeft 
verder draaien van de rijregelknop geen effect. 
Wanner u de rijregelknop voorzichtig indrukt, stopt de locmotief onmiddellijk. 
Fabrieksinstelling 
Bij uitlevering staat de PPB ingesteld op de AC-rijregelaarmodus. In het menu 
"basisinstellingen' kunt u dit wijzigen (zie hoofdstuk 3.2.2). 

4.4 Licht- en speciale functies 

Met de functietoetsen kunt u de licht- en de speciale functies van loc- en 
functiedecoders bedienen. 
[function] 
Met de [function]-toets schakelt u de lichtfunctie van een decoder in. 
[off] 
Door de [off]-toets los te laten schakelt u de lichtfunctie uit. 
Zolang u de [off]-toets ingedrukt houdt, is de functie geactiveerd, ook wanneer hij 
daarvóór niet via de [function]-toets was ingeschakeld (bijvoorbeeld het activeren 
van een Telex-koppeling). 
speciale functies 
Via de toetsen [f1] [f2] [f3] [f4] kunt u vier speciale functies activeren. 
Bij elke druk op de toetsen verandert de toestand van bedrijfstoestand van een 
speciale functie, dus van ‘aan’ naar ‘uit’ of omgekeerd. 
Uitgebreide speciale functies 
Om bij decoders met acht speciale functies de speciale functies [f5]-[f8] te kunnen 
bedienen, gebruikt u de [lok#]-toets als wisselschakelaar. U moet hem onmiddellijk 
voor de toets van de speciale functie indrukken. 
De volgende toetsencombinaties zijn mogelijk: 
 -[lok#] en [f1] schakelt speciale functie [f5] 
 -[lok#] en [f2] schakelt speciale functie [f6] 
 -[lok#] en [f3] schakelt speciale functie [f7] 
 -[lok#] en [f4] schakelt speciale functie [f8].
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Wanneer u een van de uitgebreide speciale functies bedient, dan ziet u ter 
bevestiging in de display de bedrijfstoestand(1 = aan, 0 = uit) van de speciale 
functies (f5, f6, f7, f8) verschijnen. 

TIP De bedrijfstoestand is circa twee seconden zichtbaar. Gedurende die tijd kunt u de 
uitgebreide speciale functies bedienen zonder eerst weer op de [loc#]-toets te 
drukken. 

 
4.5 Dataformaat van een locdecoder wijzigen 

Met de PPB kunt u DCC-decoders met verschillende rijstanden tegelijkertijd op 
hetzelfde railsegment bedienen. U kunt aan ieder locadres een eigen 
rijstandeninstelling toewijzen, waarmee u de desbetreffende decoder vervolgens 
kunt aansturen. Voor de instelling van een algemeen datatype raadpleegt u 
hoofdstuk 3.4. 
4.5.1 Dataformaten 
Decoderformaten 
De PPB ondersteunt DCC-dataformaten met 14, 27, 28 en 128 rijstanden. 
Speciale instelling 
Deze optie biedt u de mogelijkheid om een decoder die bij geen van de gekozen 
dataformaten bevredigende rijeigenschappen heeft, fijn af te regelen. 
Voor sommige decoders kunt u de waarden voor deze fijninstelling op internet 
vinden in de lijsten van door Uhlenbrock geteste decoders. Voor speciale gevallen 
kunt u een beroep doen op de Uhlenbrock-Hotline. Daar kunt u vragen welke opties 
u moet inschakelen (zie de kontakt-pagina op www.uhlenbrock.de) 

 
Virtueel locadres 
De in de lijst vermelde invoer „vrt.Adr.“ is geen dataformaat! Een virtueel locadres 
gebruikt u om een voertuig onder een ander adres dan zijn decoderadres op te 
roepen. 
Omdat de PPB virtuele adressen van maximaal vier cijfers aankan, kunt u een 
locomotief bijvoorbeeld als 232 (het serienummer) oproepen, ook al kan de decoder 
slechts op 80 verschillende adressen worden ingesteld. 
Voor het instellen van een virtueel locadres raadpleegt u hoofdstuk 4.6. 
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4.5.2 Herkennen van het dataformaat in de display 
Het bij een locadres horende dataformaat is in de display vóór het locadres te zien. 
 
Zo werkt het: 

DCC alle formaten = d 
virtueel adres = * 
multitractie  = + (zie hoofdstuk 4.7) 

4.5.3 Instellen van het dataformaat 
• [lok#]-toets indrukken 
• Locadres invoeren 
• [ENTER]-toets indrukken 
• [lok#]-toets indrukken 
• [menu]-toets indrukken 
• In de display verschijnt het ingestelde locdataformaat onder de kopregel 

„locomotiefinstelling“, op het eind van de regel aangegeven met een ‘*’. 
• Met de toetsen [↓] en [+] naar de gewenste regel bladeren 
• Met de [ENTER]-toets neemt de PPB het weergegeven formaat over, op 

het eind van de regel met een ‘*’ aangegeven. 
• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 

 
LET OP De volgende vier punten hoeft u alleen maar uit te voeren wanneer u „spec. 

instelling“ kiest. 

  Locinstelling  spec.inst.  1 = 0 

• Op de eerste invoerpositie het nummer van de instelling invoeren (in dit 
voorbeeld 1). 

• Met de [→]-toets springt de cursor naar de rechter invoerpositie. 
• De waarde voor de desbetreffende instelling invoeren (in dit voorbeeld 0). 
• Met de [ENTER]-toets neemt de PPB de ingevoerde waarde over en gaat 

u terug naar de rijregelaarmodus. 
 

4.6 Virtuele locadressen 

4.6.1 Invoeren 
Met de PPB kunt u virtuele, dus niet werkelijk bestaande locadressen toepassen. U 
kunt de virtuele locadressen 0-9999 gebruiken. U kunt deze adressen benutten om 
locomotieven onder hun serie- of stelnummer (vaak 3-, 4- of 5-cijferig) op te roepen 
(bijvoorbeeld 182 voor BR 182, 1204 voor een 1200 of 71010 voor een CC 71000). 
dit adres is onafhankelijk van het adresbereik van de gebruikte locdecoder. 
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Virtuele adressen zijn bovendien veel gemakkelijker te onthouden dan een 
willekeurig getal dat geen enkel verband heeft met een specifiek voertuig. 
U kunt een virtueel locadres aan ieder locadres toewijzen, zolang het niet zelf een 
virtueel adres is. 
Virtuele locadressen kunt u met de rijregelaars van de PPB (IB-Control, PPB) 
aanspreken en u kunt ze in een locmuistabel gebruiken. 
Locomotieven met een virtueel adres kunt u te allen tijde onder hun normale 
decoderadres oproepen. 
De PPB slaat virtuele adressen permanent op. Wanneer u een virtueel adres niet 
langer nodig hebt, moet u het zelf wissen. 
Virtuele locadressen zijn net als elk ander adres ook te gebruiken voor Multitracties. 

 

4.6.2 Instellen van een virtueel locadres 
• [lok#]-toets indrukken 
• decoderadres invoeren 
• [ENTER]-toets indrukken 
• [lok#]-toets indrukken 
• [menu]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar de regel „vrt. Adr.“ bladeren 

  Loc instelling = vrt.adr . . 182 * 
• Cijfervolgorde voor het virtuele adres invoeren. Geschikte adressen zijn 

bijvoorbeeld serienummers of stelnummers. 
 

TIP Voor een virtueel adres kunt u de getallen 0-9999 gebruiken. Het nummer mag niet 
gelijk zijn aan een (andere) locdecoder. 

• Met de [ENTER]-toets bevestigt u het adres, aan het eind van de regel 
aangegeven met een ‘*’. 

• Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 
 

 
Vanaf nu kunt u het virtuele locadres net als ieder ander normaal adres oproepen. 
Tevens kunt u dit adres gebruiken om de loc te besturen. Het adres kunt u ook 
opnemen in een Multitractie. In het display wordt het adres vooraf gegaan door een 
‘*’. 
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4.6.3 Verbanden opvragen 
De PPB kan het verband tussen een virtueel locadres en het daarmee 
corresponderende decoderadres laten zien. 
Zo werkt het: 

• Virtuele adres kiezen 
• [lok#]-toets indrukken 
• [menu]-toets indrukken 
• In het display verschijnt nu bijvoorbeeld het volgende: 

 

4.6.4 Wissen van een virtueel locadres 
U kunt een virtueel locadres wissen door de decoder onder zijn decoderadres op te 
roepen en de gegevens in het menu „locomotief instelling-vrt.Adr.“ met de [C]-toets 
te wissen. 

4.7 Multitractie 

Met de PPB kunt u verscheidene locomotieven gezamenlijk via een rijregelaar 
besturen. U kunt een locomotief zowel onder zijn decoderadres als onder zijn virtuele 
adres aan een multitractie toewijzen. 
Met deze zogenaamde multitracties kunt u maximaal vier locomotieven tezamen 
besturen. In totaal zijn er acht verschillende multitracties mogelijk. 

4.7.1 Een multitractie aanmaken 
• [lok#]-toets indrukken 
• Locadres invoeren 
• [ENTER]-toets indrukken 
• [lok#]-toets indrukken 
• [+]-toets indrukken 

  Multi-tractie:  Loc 2 .  .  .  . 
• Op de lege regel onder „Multitractie“ het adres van de tweede locomotief 

invoeren. 
• Met de [+]-toets andere locomotieven toevoegen 

  Multi-tractie:  Loc 3 .  .  .  . 
• Met de [ENTER]-toets de invoer afsluiten en terug naar de 

rijregelaarmodus of 
• met de [menu]-toets zonder wijzigingen terug naar de rijregelaarmodus. 
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Alle locomotieven van de multitractie zijn nu tezamen via het adres van de „basisloc“ 
via één rijregelaar te besturen. 

 
Op dezelfde manier kunt u ook locomotieven aan reeds bestaande multitracties 
toevoegen. In de rijregelaarmodus ziet u in de display vóór het adres van de 
basisloc een „+“-teken om aan te geven dat dit een multitractie is. Verder staat de 
snelheidsweergave automatisch op "procent". 
 
4.7.2 Gedrag van multitractie-locomotieven 
U kunt een multitractie uitsluitend via het adres van de „basislocomotief“ oproepen 
en besturen. 

 
Wanneer u een multitractie-locomotief via zijn eigen adres oproept, verschijnt in de 
display de afkorting „MUL“ in plaats van de snelheidsaanduiding, maar geen 
rijrichtingsaanduiding. U kunt de rijrichting van deze locomotief echter wel 
veranderen, zodat aan het begin van een multitractierit alle locomotieven dezelfde 
rijrichting hebben. 

LET OP De rijrichting is alleen te veranderen wanneer de volledige multitractie gereed is. 
Onder het adres van de basisloc moet de snelheid op "0" staan. 
 
De speciale functies (function en f1-f4) van de aangekoppelde locomotieven van een 
multitractie kunt u uitsluitend onder hun eigen adres en onafhankelijk van de 
basisloc bedienen. 
Wanneer uw multitractie is opgebouwd uit locomotieven met decoders die een 
verschillend aantal rijstappen hebben, dan rijdt de multitractie met het aantal 
rijstappen van de decoder met het minste aantal rijstappen. 
Wanneer u bijvoorbeeld een decoder met 28 rijstappen samen met een decoder met 
14 rijstappen in een multitractie gebruikt, dan verandert de decoder met 14 
rijstappen bij elke klik van de rijregelaar de rijsnelheid. De decoder met 28 rijstappen 
doet dat echter pas bij elke tweede klik. Het is daarom aan te raden de locomotief 
met de minste rijstappen als basisloc te gebruiken. 

BELANGRIJK Om storingsvrij te rijden met een multitractie, is het belangrijk om vooraf voor alle 
gebruikte locomotieven dezelfde minimum- en maximumsnelheid in te stellen. 
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TIP De minimum- en maximumsnelheid kunt u instellen via de desbetreffende 
parameters van de locdecoder. 
Raadpleeg hierbij de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende decoder. 

4.7.3 Bewerken/wissen van multitractie 
U kunt een multitractie geheel wissen of individuele locomotieven „afkoppelen“. 
Instellen gaat als volgt: 

• [lok#]-toets indrukken 
• Basislocomotiefadres invoeren 
• [ENTER]-toets indrukken 
• [lok#]-toets indrukken 
• [C]-toets indrukken 

  Multi-tractie   alle locs wissen 
• Met de [↓]-toets naar de gewenste regel bladeren 
• Met de [ENTER]-toets de keuze bevestigen 

 
TIP In het menu voor het wissen van multitracties verschijnt bij locomotieven met een 

virtueel adres in de display niet het virtuele maar het decoderadres. 

4.7.4 Opslaan van multitractie 
De PPB slaat multitracties op en laadt ze automatisch wanneer de PPB-startoptie op 
„auto“ is ingesteld (zie hoofdstuk 3.14). 

4.8 Gebruik van functiedecoders 

Functiedecoders dienen voor het besturen van functiemodellen (bewegende 
objecten, verlichting, geluid e.d.) of u bouwt ze naast een locdecoder in voertuigen 
wanneer u meer functies wilt schakelen dan de locdecoder aankan. 
Met de in hoofdstuk 4.5 beschreven procedure kunt u ook bij functiedecoders het 
dataformaat wijzigen. 

TIP U bestuurt functiedecoders via de toetsen [f1]-[f4] van de desbetreffende rijregelaar. 
In combinatie met de [lok#]-toets kunt u bij sommige DCC-decoders de functies f5-f8 
aansturen. 
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5. Handregelaar FRED 
Op de PPB kunt u in totaal 16 verschillende FRED’s (digitale handregelaar van 
Uhlenbrock) in de uitgebreide modus (besturing van maximaal vier locomotieven) 
aansluiten. Extra FRED's kunt u in de Dispatch Modus (besturing van een 
locomotief) aansluiten. 
Volgens de fabrieksinstelling is de handregelaar zo ingesteld dat hij in de uitgebreide 
modus op de PPB te gebruiken is. 

5.1 Het handregelaarnummer van een FRED 

Zodra u een FRED voor de eerste keer met het LocoNet van de PPB verbindt, wijst 
de centrale automatisch een nummer toe aan het interne hexadecimale 
identificatienummer van de FRED. Onder dit zogenaamde handregelaarnummer 
kunt u via de centrale locadressen aan de FRED toewijzen. 
Onder het menu „Handregelaar“ (hoofdstuk 3.6) kunt u de tabel met de nummers 
van de individuele FRED's uitlezen. Daarnaast kunt u met dit menu naar keuze een 
of meer FRED's uit de tabel wissen. 

5.2 Toewijzen van een locadres 

Wanneer u een FRED in de uitgebreide modus gebruikt, dan wijst de PPB op de 
volgende wijze een locadres toe aan de loc-keuzetoetsen van de FRED: 

• [lok#]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 

 
In het centrale deel van de display verschijnt de volgende regel: 
 

 
Bovenaan in het midden laat de display zien dat de centrale in de FRED-
invoermodus staat. Op de regel daaronder staat het nummer van de FRED (twee 
posities) en de aanduiding van de functietoetsen (f1-f4) waarmee u later de 
locomotief kunt oproepen. 

 
De cursor bevindt zich in het midden, rechts in de onderste regel. Met de [C]-toets 
kunt u alle instellingen wissen en met de gewenste waarden overschrijven. Via de 
numerieke toetsen van de centrale kunt u het nummer van de gekozen FRED (1-16 
op positie 1 en 2) en het nummer van de functietoets waaraan u een locadres wilt 
toewijzen (1-4 op positie 4) invoeren. 
Met de [ENTER]-toets de keuze bevestigen 
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Wanneer aan de gekozen functietoets reeds een locadres is toegewezen, dan 
verschijnt dit in de onderste regel van de display: 
 

 
• Via de numerieke toetsen van de centrale kunt u het adres wijzigen of 

met de [C]-toets volledig wissen. 
• Met de [ENTER]-toets sluit u de invoer af en gaat u terug naar 

de rijregelaarmodus. 

5.3 Een locomotief ontkoppelen 

U kunt een locomotief van een rijregelaar ontkoppelen door in het menu van de PPB 
onder „toewijzen van een locadres“ (zie hoofdstuk 5.2) de invoer voor dat locadres 
met de [C]-toets te wissen. 
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6. De toetsenbordmodus 
Met een digitaal systeem kunt u ook wissels en seinen via een decoder aansturen. 
De decoders hebben net als die van de locomotieven een eigen adres en zijn 
daarmee door het systeem te herkennen. 
De PPB heeft verschillende bedrijfsmodi. Momenteel kunt u gebruik maken van de 
toetsenbord-, de geheugen-, de terugmeldingsmonitor-, de Digi-Fern- en de 
programmeermodus. 

6.1 De toetsenbordmodus instellen 

Om direct de toetsenbordmodus te kiezen, drukt u op de [mode]-toets en direct 
daarna de cijfertoets [1]. 
Afhankelijk van de gekozen modus verandert de weergave in het midden van de 
display. 

6.2 Toetsenbord bedienen 

In de modus „Toetsenbord” kunt u via het middelste toetsenblok van de PPB allerlei 
schakelfuncties uitvoeren. Zonder verdere invoer kunt u rechtstreeks acht wissels, 
seinen of andere schakelfuncties aansturen. 

 
Afbeelding 6.21 
Het middelste toetsenblok 
met de nummering 
van de toetsenparen. 

 

De individuele Schakelfuncties bedient u via de rode (eerste en derde 
toetsenrij) of de groene toetsen (tweede en vierde toetsenrij). In de display 
verschijnt tijdens het indrukken van een groene toets gedurende korte tijd een 
„G“. Bij het indrukken van een rode toets verschijnt er een „R“. Tevens 
verschijnt het nummer van de wissel die via deze toetsen wordt aangestuurd. 

 
In het centrale deel van de display kunt u de actuele status van het toetsenbord 
zien: bij het toetsenpaar waar zojuist de bovenste (rode) toets is ingedrukt (in de 
afbeelding 2e en 8e blokje), staat het rechthoekige symbool wat hoger dan bij de 
toetsenparen waar de onderste (groene) toets is ingedrukt. 
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6.3 Schakeltijden instellen 

De schakelimpuls van een ingedrukte toets gaat normaal gesproken door zolang u 
de toets ingedrukt houdt. Om er zeker van te zijn dat de schakelfunctie ook bij een 
extreem korte impuls werkt en dat het elektromagnetische artikel niet doorbrandt 
wanneer u de toets lang ingedrukt houdt, kunt u op de PPB een minimum- en een 
maximumschakelduur instellen. 
De fabrieksinstelling voor beide schakeltijden bedraagt respectievelijk 100ms (0,1s) 
en 5000 ms (5 s). Beide instellingen kunt u via de basisinstellingen van de PPB 
wijzigen. Zie ook hoofdstuk 3.5 ‘schakeltijden’. 

TIP Bij DCC-decoders kunt u uitsluitend de schakeltijden van decoders die niet op 
„continubedrijf“ zijn ingesteld wijzigen. 

6.4 Toetsfunctie veranderen 

Na het inschakelen van de PPB kunt u met de toetsenparen die in afbeelding 6.21 
met 1-8 zijn aangeduid de wissels met de adressen 1-8 aansturen. 
U kunt de toetsfunctie wijzigen door aan het eerste toetsenpaar van het toetsenbord 
een ander adres toe te wijzen. 
Instellen gaat als volgt: 

• Druk de [mode]-toets een aantal malen in tot in de display 
„Keyboardmodus“ verschijnt 

• Druk de [menu]-toets in 
• In de display verschijnt aan de linkerzijde, waar zich ook de invoerpositie 

van dit menu bevindt, het wisseladres van het eerste toetsenpaar. Op de 
tweede positie verschijnt het wisseladres van het achtste toetsenpaar. 

 

 
• U kunt de waarde voor het eerste toetsenpaar direct invoeren via de 

numerieke toetsen. U kunt ook de waarde met de toetsen [+] en [↓] 
verhogen of verlagen. 

• Wanneer u de waarde voor het eerste toetsenpaar wijzigt, verandert 
automatisch ook het adres van het achtste toetsenpaar. 
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In de display verschijnt na het invoeren van adres 17 voor het eerste toetsenpaar 
bijvoorbeeld de volgende mededeling: 

 
• Met de [ENTER]-toets de keuze bevestigen en u keert terug naar de 
rijregelaarmodus. 

TIP Met de toetsen [→] en [←] kunt u voor het toetsenveld de groepen 1-8, 9-16, 17-24 
etc. kiezen. 
Bij DCC-wisseldecoders kunt u de wisseladressen 1-2040 gebruiken. 

6.5 De toetsenbordtabel-modus 

Wanneer u in de toetsenbordmodus de wisseladressen voor het eerste toetsenpaar 
invoert, dan krijgen de overige zeven toetsenparen automatisch de daarop volgende 
adressen toegewezen. 
In de toetsenbordtabel-modus kunt u aan elk toetsenpaar echter een willekeurig 
wisseladres toewijzen. De tabelmodus wordt actief wanneer u in de 
toetsenbordmodus adres 0 toewijst aan het eerste toetsenpaar. Wanneer het 
volgende in de display verschijnt, is de wisseladrestabel geactiveerd. 

 
Via het menu „Spec. Opties“ kunt u in het menu "User Interface" aan elk toetsenpaar 
een willekeurig wisseladres toewijzen (zie hoofdstuk 3.12 van de gebruiksaanwijzing 
en de lijst van speciale opties in de bijlagen). 
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7. De geheugenmodus (rijwegsturing) 
Met digitale systemen kunt u wissels en seinen die zijn voorzien van wissel- of 
magneetartikeldecoders via een invoerapparaat apart bedienen. 

7.1 Beschrijving 

Dankzij de geheugenmodus kunt u met de PPB, zonder extra apparatuur, wissels en 
seinen in een wissel- of rijweggroep opnemen, die u vervolgens met één druk op de 
knop kunt schakelen. 
Bij deze modus vormen de zestien toetsen van het numerieke blok een groep van 
zestien rijwegen. U kunt drie verschillende groepen oproepen. In totaal hebt u dus 
de beschikking over 48 rijwegen van elk tien wissels en/of seinen. 
De snelheid waarmee de individuele elementen worden afgehandeld is instelbaar. 

7.2 De geheugenmodus instellen 

Om direct naar de geheugenmodus te gaan, drukt u op [mode]-toets en direct 
daarna op de cijfertoets [2]. Afhankelijk van de gekozen modus verandert de 
weergave in het midden van de display. 

7.3 Rijweggroep kiezen 

U kunt drie verschillende groepen met elk zestien rijwegen vastleggen. Het op dat 
moment actieve groepsnummer staat in de display. 

 
 
U kunt als volgt van rijweggroep wisselen: 
Instellen gaat als volgt: 

• Druk de [mode]-toets een aantal malen in, tot in de display „MEMO“ 
verschijnt 

• [menu]-toets indrukken 

 
• Links in de display achter „Gr.-Nr.“ het nummer van de gewenste 

rijweggroep (1-3) invoeren 
• Met de [ENTER]-toets de invoer bevestigen en u keert terug naar de 

rijregelaarmodus. 
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7.4 Rijwegen programmeren 

Per rijweg kunt u maximaal tien "stappen" met wissels en seinen in een willekeurige 
combinatie programmeren. De schakelfuncties geeft u aan met de parameter R 
(rood, afbuigen) of G (groen, rechtdoor). 
Bij elke rijweg moet u aangeven tot welke van de drie groepen hij behoort en met 
welke toets u hem wilt activeren. 
Programmeren doet u in de geheugenmodus. 
Instellen gaat als volgt: 

• Druk de [mode]-toets van de PPB een aantal malen in totdat in de display 
„MEMO“ verschijnt 

• [menu]-toets indrukken 

 
• Links in de display achter „Gr.-Nr.“ het nummer van de gewenste 

rijweggroep (1 -3) en 
• Met de [→]-toets naar de rechterzijde van de display springen 
• Met de [ENTER]-toets naar de feitelijke programmeermodus springen 

 
• Achter „Rijweg-Nr.“ het gewenste rijwegnummer invoeren (1-16) 
• Invoer met de [ENTER]-toets bevestigen 

 
• Links in de display verschijnt het groepsnummer (hier 1) en het 

rijwegnummer (hier 13). Onder „Stap“ het stapnummer invoeren. Voor de 
eerste stap neemt u de getoonde 0 over. 

• Verder met de [→]-toets 
• Onder „Adr“ het adres (1-2000) van het te schakelen elektromagnetische 

artikel invoeren. 
• Verder met de [→]-toets 
• Onder „RG“ de schakelfunctie instellen: R (rood, afbuigen) of G (groen, 

rechtdoor). Met de toetsen [+] of [↓] kunt u de invoer wijzigen. 
• Invoer met de [ENTER]-toets bevestigen. De cursor springt weer naar 

„Stap“ en u kunt de volgende stap programmeren. Met de toetsen [+] en 
[↓] kunt u door de lijst van stappen bladeren. Bij elke stap verschijnt de 
bijbehorende waarde. 

• Gebruik de [←]-toets om een andere rijweg te programmeren. 
• Met de [menu]-toets beëindigt u het programmeren en gaat u terug naar 

de rijregelaarmodus. 
 



 

--------------------------------  59 ----------------------------------- 

7.5 Pauze invoegen 

Het invoeren van wisseladres 0 zorgt voor een programmastap zonder 
schakelfunctie voor het invoeren van een pauze. Op deze manier kunt u via een 
pauze een langzaam schakelende aandrijving de benodigde tijd geven, zonder de 
algemene schakeltijd te verlengen. 
De duur van de pauze stelt u in via speciale optie 451 in veelvouden van 50 ms. Zet 
u deze optie op 10, dan duurt de pauze 10 x 50 = 500 ms. Deze waarde geldt voor 
alle pauzes. 
Invoerwaarden van 1-200 zijn mogelijk. De fabrieksinstelling is 20. 

7.6 Rijwegen activeren 

In de geheugenmodus kunt u met elke willekeurige toets van het numerieke blok 
een geprogrammeerde rijweg activeren. 
Druk een aantal malen op de [mode]-toets totdat in de display „MEMO“ verschijnt. 
De toetsen van het middelste toetsenblok corresponderen nu met de rijwegen 1-16. 
Door op een van deze toetsen te drukken, activeert u de bijbehorende rijweg. 

 
In de display verschijnt het groepsnummer en het rijwegnummer met daartussen 
een roterende balk. Deze blijft zichtbaar totdat de PPB alle schakelcommando's van 
de gehele rijweg heeft afgehandeld. 
Verschijnt er niets in de display, dan is aan desbetreffende toets geen rijweg 
gekoppeld. 
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7.7 Rijwegen doorlussen 

Rijwegen doorlussen betekent dat de ene rijweg de andere oproept. Op deze manier 
zijn maximaal 433 schakelfuncties met een druk op de knop mogelijk. 
De doorlusopdracht moet de laatste opdracht van een rijweg zijn. Stappen die na 
een doorlusopdracht zijn geprogrammeerd worden niet meer uitgevoerd. Het 
systeem herkent automatisch een reeks die bestaat uit twee rijwegen die elkaar 
oproepen en negeert deze. 
Om rijwegen door te lussen voert u in plaats van een wisseladres een 4-cijferig getal 
in. Dit getal bestaat uit het doorlusnummer 9, het groepsnummer 1-3 en het 
rijwegnummer 1-16. 
Instellen gaat als volgt: 

• Programmeer de stappen voor de rijweg zoals in hoofdstuk 3 „Rijwegen 
programmeren“ staat beschreven. 

• Bij de laatste stap die u in de reeds geprogrammeerde rijweg moet 
invoeren, gaat u als volgt te werk: 

 
• Onder „Stap“ voert u het stapnummer in (hier 6) 
• Verder met de [→]-toets 
• Onder „Adr“ voert u de vertakking van de rijweg in: 
• getal = 9 voor het aangeven van doorlussen 
• getal = Groepsnummer (1-3, hier 2) 
• 3 en 4. getal = Rijwegnummer (1-16, hier 04) 
• De ruimte onder „RG“ blijft zonder invoer. 
• Invoer met de [ENTER]-toets bevestigen, de cursor springt naar „Stap“ 
• Met de [←]-toets gaat u naar het programmeren van een nieuwe rijweg 
• Met de [menu]-toets het programmeren beëindigen en u keert terug naar 

de rijregelaarmodus. 
 

7.8 De werkingssnelheid instellen 

Onder de speciale optie 450 van de PPB kunt u instellen met welke snelheid de 
individuele schakelcommando's moeten worden afgehandeld. 
U kunt veelvouden van 50 ms instellen. Een waarde van 2-100 is toegestaan. De 
fabrieksinstelling is 10, overeenkomend met een tijd van 0,5 s per opdracht. 
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8. De terugmeldingsmonitor 
Wilt u de modelbaan automatisch door een computerprogramma laten besturen, dan 
heeft de computerbesturing meldsignalen nodig waaruit hij kan afleiden op welk deel 
van de baan een trein zich bevindt. Alleen op deze manier zijn wissels en/of seinen 
op de juiste wijze te schakelen en treinen te beïnvloeden. 
Terugmeldingsmodulen bewaken de baandelen en geven de toestand door aan de 
centrale besturingseenheid „hier bevindt zich een trein” of „hier bevindt zich geen 
trein”. De computerbesturing kan deze meldingen via een interface uitlezen en de 
stuurcommando's vervolgens op de juiste wijze coördineren. 
In totaal is het uitlezen van 2048 ingangen mogelijk. 

8.1 Werking 

De aangesloten terugmeldingsmodulen worden uitgelezen en de gegevens worden 
door de terugmeldingsmonitor weergegeven. In tegenstelling tot andere digitale 
centrales slaat de PPB terugmeldingssignalen intern op. De aangesloten computer 
hoeft alleen maar een interne informatievlag uit te lezen. Die vertelt hem of er iets is 
gewijzigd. 

8.2 Terugmeldingsmonitor kiezen 

Om direct naar de terugmeldingsmonitor te gaan, drukt u op de [mode]-toets en 
direct daarna op de cijfertoets [3]. 
Afhankelijk van de ingestelde modus, verandert de weergave in het midden van de 
display. 

8.3 Toetsfunctie veranderen 
Na het inschakelen van de PPB toont de terugmeldingsmonitor altijd de 
terugmeldingsmodulen met de adressen 1-16. Wilt u andere terugmeldingsmodulen 
weergeven, dan kunt u het door de PPB gebruikte terugmeldingsadres wijzigen. 
Wanneer u op de [menu]-toets drukt, verschijnt in de display: 

  Terugmeld. adr:  . . . 1 
Via de numerieke toetsen kunt u nu een ander terugmeldingsadres invoeren. De 
adressen 1-2033 zijn geldige adressen. 
Met de [menu]-toets gaat u terug naar de rijregelaarmodus. 
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8.4 Status van een bepaald contact weergeven 

Afbeelding 8.41 Verband tussen de toetsen van het middelste toetsenveld en de 
terugmeldingsadressen wanneer het ingestelde terugmeldingsadres 1 is. 

 

Wanneer u in de modus "terugmeldingsmonitor" op een van de zestien toetsen van 
het middelste toetsenveld drukt, verschijnt in de display de status van de 
desbetreffende ingang van de aangesloten terugmeldingsmodule (‘0’ of ‘1’). 
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9. De programmeermodus 
Voor een probleemloze programmering van DCC-compatibele decoders. 

9.1 Programmeerspoor 

Het programmeren van decoders doet u op een zogenaamd programmeerspoor. Dat 
kan een gewoon stuk rails zijn dat speciaal voor dit doel is ingericht of een 
opstelspoor dat op veel modelbanen aanwezig is. 

ZEER BELANGRIJK Het programmeerspoor moet absoluut volledig geïsoleerd zijn van de rest van de 
baan. Let bij middenleidersystemen op de middenleider en de spoorstaven! 
Tijdens het programmeren mag de isolatie niet zijn overbrugd, bijvoorbeeld door 
draaistellen of verlichte rijtuigen. 
Het programmeerspoor krijgt de programmeerspoorspanning toegevoerd via de 
klemmen 1 en 2 van de klemstekker op bus 1 van de PPB. In het menu "User 
Interface' stelt u onder het menu „Progr. Spoor“ (hoofdstuk 3.10) in hoe de PPB het 
programmeerspoor moet behandelen. De fabrieksinstelling is „Automatisch“. Dit 
betekent dat bijvoorbeeld het opstelspoor automatisch overschakelt van rijspanning 
naar programmeerspanning zodra u de programmeermodus kiest. 
Is er een speciaal railsegment dat uitsluitend voor programmeren wordt gebruikt, 
dan kunt u de instelling op „Alleen Programmeerspoor“ zetten. 

9.2 Programmeermodus kiezen 

Om direct naar de programmeermodus te gaan, drukt u op de [mode]-toets en 
meteen daarna op de cijfertoets [4]. 
Na het indrukken van de [menu]-toets verschijnt de menugestuurde bediening in 
duidelijke tekst. 

9.3 Menustructuur „Programmeren“ 

Voor het programmeren van DCC-decoders hebt u de volgende opties tot uw 
beschikking: 

• Registerprogrammering 
• CV-programmering per byte 
• CV-programmering per bit 
• Paged programmeren 
• Programmeren van het hoofdspoor 
• Lange adressen 

 
LET OP U kunt Uhlenbrock DCC- en multiprotocol-decoders het best met CV-programmering 

programmeren. 
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9.4 Programmering van DCC- en multiprotocol-decoders 

Afhankelijk van de fabrikant, kunt u DCC-decoders op verschillende manieren 
programmeren. De PPB ondersteunt alle bekende programmeermethoden. 
DCC-decoders kunt op het hoofdspoor programmeren, maar u kunt ze ook op een 
programmeerspoor programmeren en uitlezen. 

9.4.1 Register programmeren en uitlezen 
Met het menu „Register-Prog.“ kunt u DCC-decoders die hun programmering in acht 
programmeerregisters ontvangen programmeren. Dit is meestal het geval bij de wat 
oudere decoders, maar ook enkele nieuwe ondersteunen deze manier van 
programmeren. Het programmeermenu ziet er in de display als volgt uit: 

 
Op de linker positie voert u het registernummer in en rechts daarvan de waarde die 
u er via het programmeren aan wilt toekennen. 
U kunt de invoer via de numerieke toetsen verrichten of door de waarde met de [+]-
toets met 1 te verhogen of met de [↓]-toets met 1 te verminderen. Met de [→]-toets 
springt de cursor naar de rechter positie. 
Geldige waarden zijn hier 0 - 255. 
Door op de [ENTER]-toets te drukken wordt de ingegeven waarde in het 
desbetreffende register opgeslagen. 
Verlaat u echter de invoerpositie met de [←]- of [→]-toets, dan wordt de waarde 
niet opgeslagen. 
Tijdens het programmeren laat de PPB via het woord „prog“ en door een draaiend 
balkje in de bovenste regel van de display zien dat u aan het programmeren bent. 
Wanneer het programmeren van een registerwaarde is gelukt, verschijnt in de 
bovenste regel van de display „OK “. 
Wanneer er bij het programmeren iets fout gaat, verschijnt er in de display een 
foutmelding (zie hoofdstuk 9.4.7). 
Wanneer u op de [ENTER]-toets drukt op het moment dat de cursor zich in de linker 
invoerpositie bevindt, leest de PPB de waarde van dit register uit. Tijdens het 
uitlezen laat de PPB door het woord „read“ en door een draaiend balkje zien dat hij 
aan het uitlezen is. Dit kan 30 seconden duren. 
Wanneer er bij het uitlezen iets fout gaat, meldt de PPB dit via een foutmelding in 
het display (zie hoofdstuk 9.4.7). 
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TIP De oorzaak van een foutmelding kan zijn dat het decoderregister een register is dat niet kan 
worden uitgelezen maar alleen beschreven of dat het voertuig onvoldoende contact maakt met 
het programmeerspoor. Is dat laatste het geval, dan kunt u nadat u voor een beter contact hebt 
gezorgd het register opnieuw proberen uit te lezen door de cursor met de [←]-toets weer op de 
linker positie te brengen en op de [ENTER]-toets te drukken. 

Nadat het uitlezen is gelukt, verschijnt in de display de melding „OK“ en de waarde van het 
register. 

U kunt deze waarde nu, zoals hierboven beschreven, wijzigen. 

LET OP In register 1 staat het adres van de decoder. Zeker bij oudere decoders moet u nooit een 
hogere waarde programmeren dan het hoogst toegestane adres voor dit type decoder (zie 
decoderbeschrijving). Voer in geval van twijfel in ieder geval geen hogere adreswaarde in dan 
99. 

9.4.2 CV’s per byte programmeren en uitlezen 
Via het menu „CV-Prog. BYTE“ kunt u DCC-decoders programmeren die hun programmering in 
maximaal 1024 configuratievariabelen (CV's) ontvangen. 
De CV-programmering is ook bekend als „Directe Programmering”. Een operatie kan 5 
seconden duren. Het programmeermenu ziet er in de display als volgt uit: 

 
Op de linker positie voert u het nummer van de gewenste configuratievariabele (1-1024) in, op 
de rechter positie de waarde die deze configuratievariabele moet hebben. Mogelijke waarden 
zijn 0-255. 
Het programmeren en uitlezen doet u precies zoals het bij hoofdstuk 9.4.1 beschreven 
programmeren van registers. 

9.4.3 CV’s per bit programmeren en uitlezen 
Met het menu „CV-Prog. BIT.“ kunt u DCC-decoders programmeren die hun programmering in 
maximaal 1024 configuratievariabelen (CV's) verwachten. In tegenstelling tot het 
programmeren per byte, kunt u nu zeer comfortabel elke afzonderlijke bit van een 
configuratievariabele wijzigen of uitlezen. Dit is vooral handig bij configuratievariabelen waarbij 
de afzonderlijke bits een eigen betekenis hebben en voor het opslaan van specifieke 
decoderopties. 
Het programmeermenu ziet er in de display als volgt uit: 

 
 
Het menu heeft drie invoerposities. Op de linker positie voert u het nummer van de gewenste 
configuratievariabele (1-1024) in. Op de middelste positie voert u het bit-nummer in en op de 
rechter positie de bitwaarde (0 of 1). 
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LET OP De PPB verwacht de getallen 0-7 als bitwaarden. Bij sommige decoders worden de getallen 1-8 
gebruikt. U moet deze nummering zelf omzetten. 
 
Het programmeren en uitlezen doet u precies zoals het bij hoofdstuk 9.4.1 beschreven 
programmeren van registers. Het verschil is dat het uitlezen vanaf de middelste positie wordt 
gedaan. 

TIP Wanneer de gebruikte decoder het programmeren per bit niet ondersteunt, verschijnt er is de 
display een foutmelding „Fout“. Dit betekent dat u de gewenste bit via dit menu niet kunt 
programmeren. U kunt de bitwaarde alleen beïnvloeden via het menu „CV-programmering per 
byte“ (zie bijlage). 

 
9.4.4 Paged programmeren en uitlezen 
Via het menu „Page-Prog.“ kunt u DCC-decoders programmeren die hun programmering in 
maximaal 1024 configuratievariabelen (CV) verwachten, maar die via zogenaamde „Paged 
programmering“ worden geprogrammeerd. 
Het programmeermenu ziet er in de display als volgt uit: 

 
Op de linker positie voert u het nummer van de gewenste configuratievariabele (1-1024) in, op 
de rechter positie de waarde die deze configuratievariabele moet krijgen. Mogelijke waarden 
liggen tussen 0 en 255. 
Het programmeren en uitlezen doet u precies zoals het bij hoofdstuk 9.4.1 beschreven 
programmeren van registers. 
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9.4.5 Programmeren via het hoofdspoor 
Met het menu „Hoofdspr.-Prog.“ kunt u DCC-decoders op het hoofdspoor 
programmeren. Tijdens het normale rijden kunt u zo bijvoorbeeld snel en eenvoudig 
een correctie van de optrek- of afremkarakteristiek van een bepaalde locomotief 
doorvoeren. 
U kunt een decoder programmeren via de normale CV-programmeerprocedure. 
Uitlezen van een decoder is op het hoofdspoor niet mogelijk. 

TIP U kunt decoders op het hoofdspoor alleen programmeren wanneer de 
desbetreffende loc stilstaat. De snelheid moet dus op "0" staan. 
Nadat u het programmeermenu hebt gekozen ziet u in de display: 

  Hoofdspr.-prog.:  locadr = . . . 1 
U moet eerst het decoderadres van de te programmeren decoder invoeren. 
Wanneer u het adres met de [ENTER]-toets bevestigt, verschijnt het volgende in de 
display: 

 
Op de linker positie voert u het nummer van de gewenste configuratievariabele (1-
1024) in, op de rechter positie de waarde die deze configuratievariabele moet 
krijgen. Mogelijke waarden liggen tussen 0 en 255. 
Het programmeren doet u precies zoals het bij hoofdstuk 9.4.1 beschreven 
programmeren van registers. 

9.4.6 Lange adressen programmeren en uitlezen 
Met dit menu kunt u eenvoudig DCC-decoders met lange adressen (14 bit, >127) 
programmeren. 
Lange adressen worden in twee verschillende configuratievariabelen (CV 17 en 18) 
van de decoders opgeslagen. Daarnaast moet u bit 5 van de CV-variabele 29 op 1 
zetten. 
In principe kunt u dit ook met behulp van de normale CV-programmering doen (zie 
hoofdstuk 9.4.2 en 9.4.3). Via het menu „lange adressen“ verricht de PPB echter 
volautomatisch het omrekenen, uitlezen en programmeren van alle betrokken CV's. 
Het menu „lange adressen“ bestaat uit de beide submenu's „Lezen“ en 
„Programmeren“. 
Onder „Lezen“ kunt u door op de [ENTER]-toets te drukken het lange adres uitlezen 
en in de display tonen. 
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LET OP Bij het lezen van lange adressen wordt in configuratievariabele CV 29 bit 5 op 1 
gezet. Dit betekent dat na het uitlezen van een lang adres de locdecoder op het 
gebruik van lange adressen is ingesteld. Wilt u gebruik maken van korte adressen, 
dan moet u bit 5 van CV 29 handmatig op 0 zetten. 
In het menu „Programmeren“ kunt u na het invoeren van een adreswaarde groter 
dan 127 en door daarna op de [ENTER]-toets te drukken het lange adres 
programmeren. 

BELANGRIJK Door het programmeren van lange adressen via deze menuoptie worden de CV’s 
17, 18 en 29 van de decoder automatisch gewijzigd. Na deze programmering is het 
onder CV 1 ingestelde korte adres niet langer actief. Moet de decoder na het 
invoeren van een lang adres weer via het onder CV 1 ingestelde korte adres worden 
aangestuurd, dan moet u bit 5 van CV 29 weer op nul zetten. 

 
9.4.7 Foutmeldingen bij het programmeren van DCC-decoders 
Wanner er bij het programmeren of uitlezen van een decoder fouten optreden, dan 
ziet u in de bovenste regel van de display een foutmelding verschijnen. 
De volgende foutmeldingen zijn mogelijk: 

• Fout Bij het programmeren of uitlezen kon de PPB de  
  desbetreffende waarde niet programmeren of uitlezen. 

• g. loc Er staat geen locomotief op het programmeerspoor of de  
  locomotief maakt geen goed contact met de rails. 

• bezet! Het programmeerspoor is bezig met een andere 
programmering. 

• Kortsl. Er doet zich een kortsluiting voor op het programmeerspoor. 
• Aansl. Het programmeerspoor maakt contact met het hoofdspoor, wat  

  niet is toegestaan. 
• g. Page  De locdecoder ondersteunt geen paged programmeren. 
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10. PIKO Digi-Fern (PDF) 
10.1. Beschrijving 

10.1.1 Werking 

Met de infrarood-gestuurde PDF voor de PPB, hebt u de beschikking over een 
draadloze afstandsbediening voor gebruik binnenshuis. De PDF heeft een bereik 
van maximaal 10 m. 
Met de PDF kunt u alle locomotieven op een digitaal bestuurde baan kiezen, hun 
rijrichting en snelheid beïnvloeden, een hun speciale functies aansturen. De PDF 
kan alle elektromagnetische artikelen schakelen en alle rijwegen die in de PPB zijn 
opgeslagen activeren. 

Om de PDF nog veelzijdiger te maken 
heeft het besturings-systeem vier 
stuurkanalen, op de afstandsbediening 
aangegeven met de toetsen A, B, C en 
D. Met ieder stuurkanaal kunt u een 
aparte locomotief besturen en aparte 
elektromagnetische artikelen schakelen. 
Wanneer u bijvoorbeeld onder kanaal A 
de locomotief met het adres 15 bestuurt 
en de elektromagnetische artikelen 1-4 
schakelt, kunt u met kanaal B locomotief 
20 besturen en de elektromagnetische 
artikelen 13-16 schakelen. Via de 
afstands-bediening kunt u met de 
verschillende stuurkanalen snel van de 
ene naar de andere locomotief 
overstappen. Wanneer u met meer dan 
een persoon de baan bedient en 

beschikt over meer dan een afstandsbediening (maximaal vier op een PPB), dan 
kan iedereen via het eigen stuurkanaal een locomotief naar keuze besturen, zonder 
de locomotief van een ander te beïnvloeden. Voorwaarde is wel dat iedereen een 
eigen locadres kiest. 
De PDF gebruikt voor de aansturing van de PPB vier stuurkanalen. U kunt te allen 
tijde van stuurkanaal wisselen door op een van de toetsen A, B, C of D te drukken. 
Met elk stuurkanaal kunt u onafhankelijk van de andere kanalen een locadres kiezen 
om te besturen. Verder kunt u binnen elk kanaal aan de toetsen voor de bediening 
van elektromagnetische artikelen andere adressen (dus andere artikelen) toewijzen. 
De PPB slaat de per kanaal gekozen adressen permanent op, waardoor ze na het 
uit- en weer aanzetten van de centrale onmiddellijk ter beschikken staan. Af fabriek 
staan de kanalen A, B, C en D ingesteld op de locadressen 1, 2, 3 en 4.  
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Verder kunt u met de toetsen voor de elektromagnetische artikelen van alle kanalen 
de adressen 1-4 van de elektromagnetische artikelen besturen. 
 
Gebruikt u een afstandsbediening, dan kunt u met behulp van de kanaaltoetsen snel 
wisselen tussen het besturen van vier locomotieven en vier groepen van elk vier 
elektromagnetische artikelen. 
Gebruikt u diverse afstandsbedieningen, dan kunt u met elke afstandsbediening via 
een stuurkanaal een locomotief besturen, zonder een locomotief van een andere 
afstandsbediening die op een ander stuurkanaal staat ingesteld te beïnvloeden. 

10.1.2 Aansluiten 

De zender 
Plaats de batterijen op de voorgeschreven manier in het batterijvak aan de 
achterzijde van de handregelaar. 
U moet batterijen van het type LR03-AAA van 1,5 V gebruiken. 
 
De ontvanger 
De ontvanger bevindt zich onder de frontplaat links naast de [go]-toets. 
De afstandsbediening moet tijdens gebruik altijd in de richting van de ontvanger 
wijzen (zie afbeelding). 
Onder moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de modelbaan zich in twee 
ruimten bevindt, moet u diverse ontvangers toepassen. 
Extra ontvangers sluit u aan op de 5-polige DIN-bus 3. Een enkele extra ontvanger 
kunt u direct aansluiten, maar bij gebruik van twee ontvangers sluit u ze samen via 
de bij de ontvanger geleverde Y-kabel op de PPB aan. 
 

De extra ontvanger kunt u aan de 
achterzijde voorzien van het bijgeleverde 
dubbelzijdige kleefband en tegen de 
achterwand van de modelbaan 
bevestigen. 

Zoals in de schets is te zien, moet het 
gebied tussen de ontvanger en de 
zender vrij zijn van obstakels. De 
ontvanger moet de zender altijd "zien" 
om betrouwbaar werken. De ontvanger 
heeft in het midden van de koepel, 
loodrecht op de achter-wand, zijn 
hoogste gevoeligheid. 
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Tijdens het gebruik moet u de afstandsbediening altijd naar de ontvanger richten. 
Onder de koepel van de extra ontvanger licht een rode controle-LED op ten teken 
dat de ontvanger een commando van de afstandsbediening heeft opgevangen. 

10.1.3 Bedieningselementen van de afstandsbediening 

Controle-LED 
Knippert wanneer u op de afstandsbediening een toets indrukt. 

Keuzetoetsen 

Start de adreskeuze van locomotieven 
Start de adreskeuze van elektromagnetische artikelen 

 Start de adreskeuze van rijwegen; 
aktiveert rijwegen 

Schakelt de railspanning in en uit 

Numerieke toetsen 
Voor het invoeren van loc-, wissel- en rijwegadressen 

Locomotieven besturen 
Verhoogt de locsnelheid trapsgewijs 
Verlaagt de locsnelheid trapsgewijs 

Rijrichting achteruit en noodstop 
Rijrichting vooruit en noodstop 

Speciale functies 
Speciale functie licht inschakelen 
Speciale functie licht uitschakelen 
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Speciale functies f1-f4 
Omschakeltoets voor de speciale functies f5-f8 
Schakelt elektromagnetische artikelen op rood of afbuigen 
Schakelt elektromagnetische artikelen op groen of rechtdoor 

Kanaalkeuzetoetsen 
Toetsen voor het kiezen van het stuurkanaal 

 
10.1.4 Locomotiefbesturing 

Kiezen van een stuurkanaal 

Met elk stuurkanaal kunt u onafhankelijk van de andere kanalen een locadres 
besturen. 
• U kiest een stuurkanaal met de toetsen [A] , [B], [C] of [D]. 
Zijn aan alle kanalen verschillende locadressen toegewezen, dan kunt u door van 
kanaal te wisselen snel en eenvoudig een van de gekozen locomotieven ter 
besturing oproepen. 
Wilt u met meer personen en met verscheidene zenders een modelbaan besturen, 
dan krijgt iedereen een eigen stuurkanaal toegewezen. Locomotieven moet u dan 
altijd kiezen door het locadres in te voeren. 

Invoeren van een locadres 
 [Loc-toets]-toets indrukken. 

• Gewenste locadres via de toetsen [0] – [9] oproepen. Als adres gelden altijd de 
laatste vier ingevoerde cijfers. 
 

TIP Door nogmaals op de -toets te drukken, verlaat u keuzemodus. 
 

• Het locadres wordt pas overgenomen wanneer één van de volgende functies wordt 
bediend: 
- [f0] / [off] licht aan of uit 
- [+] / [-] snelheid verhogen of verlagen 
- [←] / [→] rijrichting bepalen 
- [f1] / [f4] functies activeren 

 
TIP U verlaat automatisch de keuzemodus wanneer u bij het invoeren gedurende tien 

seconden niet op een toets drukt. 
 
Voorbeelden: 
• [Loc-toets] + [1] + [f0] 
De locomotief met adres 1 wordt gekozen en het licht wordt ingeschakeld. 
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• [loctoets] + [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [+] 
De locomotief met adres 3456 (de laatste vier ingevoerde cijfers) wordt gekozen. [+] 
verhoogt de snelheid. 

• [loctoets] + [1] + [2] + [loctoets] + [f0] 
Het locadres van het kanaal wordt niet gewijzigd omdat de keuzemodus is verlaten 
door weer op de [loctoets] te drukken. 

[f0] schakelt op de reeds bestuurde locomotief het licht in. 

De snelheid regelen 
Met de toetsen [+] en [-] verhoogt of verlaagt u trapsgewijs de snelheid van de 
locomotief. Wanneer u de toetsen vasthoudt, verandert de snelheid stap voor stap 
totdat u de toets weer loslaat, de maximumsnelheid is bereikt of totdat de locomotief 
stilstaat. 
 
Rijrichting kiezen 
Met de toetsen [←]  en [→] kunt u de rijrichting (vooruit/achteruit) kiezen. Drukt u op 
een van de toetsen wanneer de locomotief al rijdt, dan volgt eerst een noodstop, 
waarna de gewenste rijrichting wordt ingesteld. 
 
Noodstop 
Drukt u op een van beide pijltoetsen wanneer de locomotief rijdt, dan volgt een 
noodstop, waarna de gekozen rijrichting wordt ingesteld. 

Licht schakelen 
U kunt de locverlichting met [f0] inschakelen en met [off] uitschakelen. Met de [off]-
toets kunt u de verlichting ook net zo lang laten branden als u de toets ingedrukt 
houdt. 

 
Speciale functies schakelen 
Met de toetsen [f1] , [f2], [f3] en [f4] schakelt u de speciale functies en f1-f4 in en uit. 
Wanneer u de omschakeltoets [f+4] en vervolgens een van de toetsen [f1] - [f4] 
indrukt, kunt u de speciale functies f5-f8 schakelen. 
Drukt u na het indrukken van de omschakeltoets niet op een speciale functietoets 
maar op een willekeurige andere, dan wordt de voorbereide schakelfunctie 
afgebroken. 
U verlaat automatisch de keuzemodus wanneer u niet binnen tien seconden nadat u 
op de [f+4]- of de [f+8]-toets hebt gedrukt een andere toets indrukt. 
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10.1.5 Sturing van elektromagnetische artikelen 

Kiezen van een stuurkanaal 
Met elk stuurkanaal kunt u via de rode/groene toetsen rechtstreeks vier afzonderlijke 
elektromagnetische artikelen (bijvoorbeeld wissels) aansturen, onafhankelijk van de 
andere kanalen. 
• U kiest een stuurkanaal met de toetsen [A] , [B], [C] of [D]. 
Zijn de wisseltoetsen van alle vier kanalen aan een wissel toegewezen, dan kunt u 
door van kanaal te wisselen snel en eenvoudig zestien verschillende 
elektromagnetische artikelen bedienen. 
Wilt u met meer personen en verscheidene zenders een modelbaan besturen, dan 
krijgt ieder een eigen stuurkanaal toegewezen. De keuze van de verschillende 
wisselgroepen geschiedt dan altijd door het invoeren van het basiswisseladres. 

Invoeren van een basiswisseladres 
Door aan het meest linkse rode/groene toetsenpaar een basiswisseladres toe te 
wijzen, wijst u aan de andere wisseltoetsen wisseladressen toe. De andere drie 
toetsenparen krijgen automatisch de drie daarop volgende adressen. 
• [wisseltoets] indrukken. 
• Gewenste basiswisseladres via de toetsen [0] - [9] invoeren. Als adres gelden altijd 
de laatste vier ingevoerde cijfers. 

TIP U kunt de keuzemodus te allen tijde verlaten door weer op de [wisseltoets] te 
drukken. 
• Het basiswisseladres wordt pas overgenomen nadat u op een van de volgende 
toetsen hebt gedrukt: 
[rood] - Schakelt de elektromagnetische artikelen met het bijbehorende adres op 
rood of afbuigen. 
[groen - Schakelt de elektromagnetische artikelen met het bijbehorende adres op 
groen of rechtdoor. 

 
TIP U verlaat automatisch de keuzemodus wanneer u tijdens het invoeren niet binnen 

tien seconden een andere toets indrukt. 
Voorbeelden: 
[wisseltoets] + [1] + [rood] 
• Aan het linker rode/groene toetsenpaar wordt het basisadres 1 toegewezen. De 
andere drie toetsenparen krijgen automatisch de drie daarop volgende adressen. De 
toets [rood] schakelt de elektromagnetische artikelen met het gekozen adres (hier 1) 
op rood of afbuigen. 

[wisseltoets] + [5] + [6] + [1] + [2] + [3] + [4] [rood3] 
• Aan het linker rode/groene toetsenpaar wordt het basisadres 1234 toegewezen, 
omdat uitsluitend de vier laatst ingevoerde cijfers als adres worden geaccepteerd. 
De andere drie toetsenparen krijgen automatisch de drie daarop volgende adressen 
1235-1237. De [rood3]-toets schakelt de elektromagnetische artikelen met het 
basisadres (hier 1234) plus 2 (hier 1236) op rood of afbuigen. 
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[wisseltoets] + [1] + [2] + [wisseltoets] + [rood1]  

• Het magneetartikeladres van het stuurkanaal wordt niet gewijzigd, omdat u de 
keuzemodus hebt verlaten door na het invoeren van het adres op de [wisseltoets] te 
drukken. De linker rode toets [rood1] schakelt de elektromagnetische artikelen met 
het vastgelegde adres op rood of afbuigen. 

Schakelen van elektromagnetisch artikelen 
Elektromagnetische artikelen worden geschakeld wanneer u op de rode of groene 
toets van het desbetreffende adres drukt. Wanneer aan het linker rode/groene 
toetsenpaar bijvoorbeeld het basiswisseladres 11 is toegewezen, dan hebben de 
andere drie toetsenparen de drie daarop volgende adressen 12, 13 en 14. 
[rood] - schakelt de elektromagnetische artikelen op rood of afbuigen 
[groen] - schakelt de elektromagnetische artikelen op groen of rechtdoor 
 

10.1.6 Rijwegen activeren 
U kunt alle rijwegen die in de PPB zijn opgeslagen met de afstandsbediening 
activeren. 

• [dubbele wisseltoets] indrukken. 
• Gewenste rijwegadres met de toetsen [0] – [9] invoeren. 
• [dubbele wisseltoets] opnieuw indrukken om de rijweg te activeren. 

TIP Drukt u na de numerieke invoer op een willekeurige andere toets, dan wordt er geen 
rijweg geactiveerd. 
Geldige waarden voor rijwegen in de PPB zijn 1-48. De beide laatst ingevoerde 
cijfers worden overgenomen. 

TIP U verlaat automatisch de keuzemodus wanneer u tijdens het invoeren niet binnen 
tien seconden een andere toets indrukt. 
Voorbeelden: 
[dubbele wisseltoets] + [1] + [dubbele wisseltoets] 
• Rijweg 1 wordt geactiveerd. 
[dubbele wisseltoets] + [1] + [2] + [3] + [4] + [dubbele wisseltoets] 
• Rijweg 34 wordt geactiveerd omdat uitsluitend de beide laatste cijfers worden 
overgenomen. 
[dubbele wisseltoets] + [1] + [f0] 
• Er wordt geen rijweg geactiveerd omdat u niet ter bevestiging op de [dubbele 
wisseltoets]  hebt gedrukt. [f0] schakelt op de dan bestuurde locomotief de 
verlichting aan. 
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10.1.7 Power on/off 

Met de [stop]-toets kunt u de spanning van de rails van uw modelbaan in- en 
uitschakelen. 

 
10.2. Weergavemodus PDF van de PPB 

De PPB beschikt over een modus die de stuurkanalen A, B, C en D van de IR-
afstandsbediening PDF in de gaten houdt. In de FERN-modus laat de PPB in het 
midden van de display alle activiteiten van het gekozen stuurkanaal van de 
afstandsbediening zien. 

10.2.1 Kiezen van de FERN-modus 

U kunt de FERN-modus kiezen door enkele malen op de [mode]-toets te drukken of 
direct na elkaar op de toetsen [mode] en [5] te drukken. 
Is de FERN-modus gekozen, dan is in het midden van de display het volgende te 
zien: 

 

10.2.2 Kiezen van het stuurkanaal 

Wanneer u in de FERN-modus op de menutoets drukt, dan kunt u in het volgende 
keuzemenu met de toetsen [+] en [↓] het te bewaken stuurkanaal kiezen. U moet uw 
keuze met de [ENTER]-toets bevestigen. 

10.2.3 De weergave 

Locadres 
Wanneer u op de -toets van de afstandsbediening indrukt, verschijnt in het 
midden van de display van de PPB het op dat moment geldige locadres van het 
gekozen stuurkanaal. Daarnaast staan de gegevens van de via de beide rijregelaars 
bestuurde locomotieven. 

 
Wanneer u daarna op de numerieke toetsen van de afstandsbediening drukt om het 
locadres te wijzigen, dan kunt u de desbetreffende gegevens uit de display 
overnemen. 
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Snelheid en rijrichting 
Wanneer u de snelheid of de rijrichting van een locomotief wijzigt, dan ziet u het 
volgende in de display van de PPB: 

 
In de display ziet u het locadres, de actuele rijstand en de rijrichting van de op dat 
moment bestuurde locomotief. 

Status van de speciale functies 
Wanneer u een speciale functie via de afstandsbediening schakelt, dan toont de 
display de betekenis van die speciale functie en zijn actuele status: 1 = speciale 
functie aan, 0 = speciale functie uit. 

 

Wisseladressen 
Wanneer u op de [wisseltoets] van de afstandsbediening drukt, dan ziet u eerst het 
dan geldige basiswisseladres voor het meest linkse toetsenpaar. 

 
Wanneer u via de afstandsbediening het basis-wisseladres wijzigt, dan kunt u 
desbetreffende gegevens uit de display overnemen. 

Status van de wissels 
Wanneer u met de afstandsbediening een elektromagnetisch artikel schakelt, dan 
toont de display de actuele status van de vier elektromagnetische artikelen die op 
dat moment via de afstandsbediening kunnen worden geschakeld. 

 
Rechthoek onderin = elektromagnetische artikelen groen / rechtdoor / aan 
Rechthoek bovenin = elektromagnetische artikelen rood / afbuigen / uit 
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Rijwegadressen 
Wanneer u op de [dubbele wisseltoets] van de afstandsbediening drukt, dan 
verschijnt het volgende in de display: 

 
Wanneer u daarna op de afstandsbediening met de numerieke toetsen een 
rijwegnummer invoert, dan kunt u deze invoer via de display controleren. 

Status van de rijwegen 
Wanneer u via de afstandsbediening een rijweg activeert, dan kunt u net als in de 
rijwegmodus van de PPB in de display de afhandeling van de rijweg volgen. 

 
In de display verschijnt het groepsnummer en het rijwegnummer met daartussen 
een roterend balkje. Dat is te zien zolang de PPB nog niet alle schakelcommando's 
voor de rijweg heeft afgehandeld. 
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10.3. Speciale instellingen 

Alle in dit hoofdstuk beschreven speciale functies van de PDF kunt u via het wijzigen 
van de speciale opties op de PPB instellen. 

10.3.1 De PIKI Digi Fern als DC-rijregelaar 

Het besturen van een locomotief met de fabrieksinstelling van de PDF werkt 
hetzelfde als de locomotiefbesturing via de AC-rijregelaarmodus van de PPB. Met 
de toetsen [+] en [-] kunt u de snelheid verhogen of verlagen; de rijrichting kunt u 
met de toetsen [←]  en [→] op vooruit en achteruit zetten. 

Gebruikers die eraan gewend zijn om hun locomotieven via de DC-rijregelaarmodus 
te besturen hebben de mogelijkheid het gedrag van de PDF om te zetten naar de 
DC-rijregelaarmodus. 

DC-rijregelaarmodus op de toetsen Plus en Min 
Om de PDF in te stellen op de DC-rijregelaarmodus moet u de volgende speciale 
opties van de PPB wijzigen: 
 
Speciale optie 716 = 27; DC-rijregelaarmodus op de [←]-toets 

Speciale optie 717 = 28; DC-rijregelaarmodus op de [→]-toets 

Wanneer u de speciale opties 732 en 733 op de fabrieksinstelling laat 
staan, dan kunt u met de toetsen [+] en [-] de snelheid zoals u gewend 
bent instellen. 

Snelle snelheidsverandering 
Een andere mogelijkheid is om in beide gevallen de niet gebruikte toetsen te 
benutten om de snelheidsverandering in grote stappen te laten verlopen. Hiertoe 
moet u de volgende speciale opties wijzigen: 
Pijltjestoetsen gebruiken 
Speciale optie 716 = 23; de [←]-toets verlaagt de snelheid in grote stappen 

Speciale optie 717 = 26; de [→]-toets verhoogt de snelheid in grote stappen 
 
Plus- en Min-toets gebruiken 
Speciale optie 732 = 23; de [+]-toets verhoogt de snelheid in grote stappen 

Speciale optie 733 = 26; de [-]-toets verlaagt de snelheid in grote stappen 

De stapgrootte voor een snelheidsverandering in grote stappen kunt u via speciale 
optie 769 instellen. De fabrieksinstelling is 4 (rijstanden per toetsdruk). 
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10.3.2 Rijrichting omschakelen via [f+8] 

Wanneer u de extra functies f9-f12 niet gebruikt, dan kunt u aan deze toets de 
functie van rijrichtingsomschakelaar toewijzen. 
Rijrichting omschakelen 
Speciale optie 730 = 43; geeft de locomotief de rijstand "0" (= Noodstop) en 
verandert de rijrichting. 
Snelle snelheidsverandering 
Aan de toetsen  en  kunt u nu de functie van een snelheidsverandering in 
grote stappen toewijzen. 
Speciale optie 716 = 23;  verlaagt de snelheid in grote stappen 
Speciale optie 717 = 26;  verhoogt de snelheid in grote stappen 

De stapgrootte voor een snelheidsverandering in grote stappen stelt u in via speciale 
optie 769. De fabrieksinstelling is 4 (rijstanden per toetsdruk). 

10.3.3 Directe toegang tot de rijstanden van een loc 

In de fabrieksinstelling van de PDF kunt u de numerieke toetsen uitsluitend 
gebruiken in de invoermodus om loc-, wissel- of rijwegadressen in te voeren. 
U kunt de numerieke toetsen echter ook gebruiken om de rijstanden mee te 
bedienen. Daarmee kunt u in de rijregelaarmodus door op een toets te drukken 
direct een bepaalde rijstand kiezen. Het toewijzen van rijstanden aan de numerieke 
toetsen doet u via de speciale opties 780-789. Hierbij bepaalt speciale optie 780 
welke functie via de 0-toets wordt bediend en speciale optie 789 bepaalt wat er via 
de 9-toets wordt bediend. 

Speciale optie, nummer 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 

Speciale optie, waarde 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Met deze instelling kunt u via de numerieke toetsen de rijstanden direct aansturen in 
stappen van ca. 10%: 

Cijfertoets 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rijstand bij 14 rst. 1 2 4 5 7 8 9 11 12 14 

Rijstand bij 28 rst. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 

Rijstand bij 31 rst. 1 4 7 11 14 17 21 24 28 31 

Rijstand bij 128 rst. 1 15 29 43 57 70 84 98 112 126 

Wilt u de toets [0] gebruiken om de locomotief te laten stoppen, dan moet u speciale 
optie 780 op de waarde 29 zetten. 
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In de fabrieksinstelling hebben alle hierboven beschreven speciale opties de waarde 
255. Met deze instelling zijn de toetsen in de rijregelaarmodus niet actief; ze worden 
uitsluitend gebruikt voor het invoeren van adressen. 

10.3.4 Direct acht verschillende wissels bedienen 

De PDF is zo in te stellen dat hij via de rode en groene toetsen wissels kan 
schakelen. In totaal kunt u per kanaal acht wissels met opeenvolgende 
wisseladressen schakelen. Drukt u op een rode of groene toets, dan wordt de 
actuele wisselstand omgezet van de ene naar de andere stand. 
Om deze functie te kunnen gebruiken moet u de volgende speciale opties wijzigen: 

 
toets  1  2  3  4  5  6  7  8  
speciale optie, nummer  740  742  744  746  741  743  745  747  
speciale optie, waarde  140  141  142  143  144  145  146  147  

 
Wanneer u aan de linker rode toets bijvoorbeeld een basiswisseladres van 1 
toewijst, dan krijgen de andere wisseltoetsen de zeven daarop volgende adressen: 

 

10.3.5 Direct bedienen van rijwegen 

De rode en groene toetsen die voor het schakelen van wissels in gebruik zijn, kunt u 
in combinatie met de [dubbele wisseltoets] gebruiken om acht voorgeprogrammeerde 
rijwegen te bedienen. 
Hiertoe moet u in de speciale opties 791-798 de codes van de gewenste rijwegen 
opslaan. De codes voor de rijwegen 1-48 zijn 201-248. 

toets  1  2  3  4  5  6  7  8  
speciale optie, nummer 791  793  795  797  792  794  796  798  
speciale optie, waarde 201  202  203  204  205  206  207  208  

 
In het voorbeeld schakelt u met de wisseltoetsen de rijwegen 1-8. 

 
In de fabrieksinstelling hebben de speciale opties 791-798 de waarde 255. Met deze 
instelling kunt u met de rode en groene toetsen geen rijwegen schakelen. 
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11. De interface 
De snelle verbinding met de computer. 
Via een normale modemkabel of de Uhlenbrock PC-interfacekabel (Art.-Nr. 61010) 
kunt u de PPB met de seriële aansluiting van een computer verbinden. Met zijn 
overdrachtssnelheid van maximaal 19.200 Baud is de interface van de PPB duidelijk 
sneller dan andere digitale centrales. Verder zorgen een ingangsbuffer en een 
uitgebreide commandoset voor een duidelijke stijging van de verwerkingssnelheid. 
 
Instellingen 
In het menu "basisinstellingen' van de PPB moet u het type van de gebruikte 
computer (PC of MAC) en de overdrachtssnelheid instellen (zie „menu interface“ in 
hoofdstuk 3.11). 
 

U moet de seriële aansluiting van de computer als volgt configureren: 

 
Baudrate:  2400, 4800, 9600 of 19200 
Aantal startbits:  1 
Aantal stopbits:  2 
Aantal databits:  8 
Pariteit:  geen 
Handshake:  RTS (computer) 
 CTS (PPB) 
 
Commando's 
U kunt de interface van de PPB met dezelfde commandoset (Syntax) aanspreken 
als een Märklin Interface 6050 of 6051. Daardoor kunt u de PPB met elke 
besturingssoftware gebruiken die door middel van een Märklin-interface een 
modelbaan bestuurt. Naast de 6050-Syntax kunt u beschikken over de uitgebreide 
commandoset van de PPB. 
In het menu "basisinstellingen' van de PPB (hoofdstuk 3.11.2) kunt u kiezen welke 
van de twee commandosets u wilt gebruiken of ze beide tegelijk actief laten zijn. 

TIP Documentatie over het "Extended Interface Protocol"vindt u op www.uhlenbrock.de. 
 

U kunt de PPB tevens gebruiken als PC-LocoNet-interface wanneer u direct 
LocoNet-commando's van de PC wilt ontvangen en uitsturen. 
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12. Software update 

De systeemsoftware van de PPB kunt u te allen tijde via de interne 
computerinterface actualiseren. 
Het apparaat hoeft hiervoor niet te worden geopend! 

Voorbereiding hardware 
Zorg dat de PPB stroom krijgt van een transformator en dat hij via een PC-
interfacekabel met de seriële aansluiting van een computer is verbonden. 

Voorbereiding software 
Een programmadiskette met de nieuwe systeemsoftware is bij uw dealer te 
verkrijgen of u haalt het desbetreffende bestand via internet op van: 
www.uhlenbrock.de 

AANWIJZING Het updateprogramma is een DOS-programma en werkt derhalve niet op een Apple 
Macintosh. 

Procedure 
• Verbind de interface van de PPB met de COM-poort van de computer. 
• Schakel de PPB 5 seconden uit en weer aan. 
• Start het programma „Ibupdate.exe“ en volg de aanwijzingen op het 

beeldscherm. 
 
Controle van de softwareversie 
Onder het menu „Softwareversie“ in de basisinstellingen vindt u het nieuwe 
versienummer van de systeemsoftware. 

• [menu]-toets indrukken 
• [mode]-toets indrukken 
• Met de [↓]-toets naar regel „Software-Vers.“ bladeren 
• Verder met de [→]-toets 
• In de bovenste regel staat het versienummer van de systeemsoftware 
• In de onderste regel staat het serienummer van de PPB 
• Met de [menu]-toets keert u terug naar de rijregelaarmodus. 
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13. Foutmeldingen 
Wanneer er tijdens het digitale bedrijf van de PPB storingen optreden, dan schakelt 
het apparaat automatisch uit. De rode LED boven de [stop]toets knippert en in de 
display verschijnt een van de volgende foutmeldingen: 

 

Kortsluiting op de hoofdrails. 

 

Kortsluiting op de rails van een aangesloten 
Booster. 

 

Kortsluiting van de draden C en D van uitgang 
van de DCC-Booster. 

 

Kortsluiting tussen de hoofdrailuitgang en de 
programmeerspooruitgang of de uitgang van de 
DCC-Booster (draden C en D). 

 

Door langdurig gebruik op maximaal vermogen is 
de PPB te warm geworden. Om beschadiging te 
voorkomen, schakelt de oververhittings-
beveiliging de PPB automatisch uit totdat de 
temperatuur voldoende is gedaald. 

 

Op de rails staat een spanning die niet van de 
PPB komt. 

Met de [go]-toets schakelt u de spanning na het opheffen van de storing weer in. 
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Bijlagen 
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Overzicht speciale opties 
Speciale optie Nr. 20 
Bepaalt het gedrag van de computerinterface wanneer loccommando's met de 
syntax van een Märklin Interface (6050, 6051) naar de PPB worden verzonden. 
0 = Loccommando's naar een reeds door de PPB bestuurde locomotief worden niet 
bewerkt 
1 = Loccommando's naar een reeds door de PPB bestuurde locomotief worden 
bewerkt (fabrieksinstelling) 
Speciale optie Nr. 21 
Bepaalt het gedrag van de computerinterface wanneer wisselcommando's met de 
syntax van een Märklin Interface (6050, 6051) naar de PPB worden verzonden op 
het moment dat de PPB in de "Noodstop"-stand staat (STOP-toets ingedrukt). 
0 = wisselcommando's naar de PPB worden genegeerd (fabrieksinstelling) 

1 = wisselcommando's naar de PPB worden na het indrukken van de [go]-toets 
uitgevoerd 

Speciale optie Nr. 27 
Geeft aan hoeveel tijd er moet verlopen na de laatste opdracht totdat een locadres 
uit de refresh-cyclus wordt gewist (= purging). 
0 = geen purging 

1-240 = tijd in minuten tussen de laatste opdracht en purging 

(fabrieksinstelling = minuten). 

Speciale optie Nr. 28 

Bepaalt de voorwaarden voor purging 

0 = Locsnelheid is 0 (fabrieksinstelling) 

1 = Locsnelheid is niet 0 

Speciale optie Nr. 97 
Regelt de toestand van de PPB na het inschakelen. 
0 = De [stop]-toets is geactiveerd. De rijspanning is uitgeschakeld. 
1 = De [go]-toets is geactiveerd. De rijspanning is ingeschakeld (fabrieksinstelling). 
Speciale optie Nr. 450 
Onder deze speciale optie kun u instellen met welke snelheid de PPB de 
afzonderlijke schakelcommando's van een rijweg moet afwerken. 
De waarde is instelbaar met veelvouden van 50 ms. Waarden van 2-100 zijn geldig. 
De fabrieksinstelling is 10, wat overeenkomt met een snelheid van 0,5 s per 
schakelopdracht. 
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Speciale optie Nr. 451 
Voor het instellen van de duur van een ingelaste pauze bij rijwegen. De duur van de 
pauze kunt u in veelvouden van 50 ms instellen. Zet u deze speciale optie op een 
waarde van 10, dan bedraagt de pauzetijd 10 x 50 = 500 ms. Deze waarde geldt 
voor alle pauzes. Een geldige waarde ligt tussen 1 en 200. De fabrieksinstelling is 
20. 
Speciale optie Nr. 810 
Wisseladres van het eerste toetsenpaar bij de start. 

0 = tabelmodus, instelbaar via speciale optie 871-878 

1-255 = wisseladres van het eerste toetsenpaar (fabrieksinstelling = 1) 

Speciale optie Nr. 812 
Bevat het adres van de terugmelder. De status daarvan moet als eerste symbool in 
de display linksboven verschijnen wanneer u de PPB aanzet. Mogelijke waarden zijn 
1-128. De fabrieksinstelling is 1. 

Speciale optie Nr. 815 
0 = PPB start op in de toetsenbordmodus (fabrieksinstelling) 

1 = PPB start op in de geheugenmodus 

2 = PPB start op in de terugmeldingsmodus 

3 = PPB start op in de programmeermodus 

4 = PPB start op in de PDF-modus 

Speciale optie Nr. 818 
Pauze van de nulstelling bij gebruik als DC-rijregelaar in 10 ms 

Fabrieksinstelling = 50 (0,5 s) 

Speciale optie Nr. 832 
Bepaalt de groep wisselstraten die na het opstarten van de PPB actief moet zijn. 
1 = Groep 1 (fabrieksinstelling) 

2 = Groep 2 

3 = Groep 3 

Speciale optie Nr. 835 
Voor het instellen van de snelheidsaanduiding van dubbeltracties/multitracties. 
0 = Aanduiding van de rijstanden van de basisloc 
1 = Aanduiding in procenten van de maximumsnelheid (fabrieksinstelling) 
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Overzicht standaardcommando's (6050-Syntax) 
Met de standaardcommando's worden die commando's bedoeld die de PPB byte-
voor-byte ontvangt via een seriële aansluiting. Alleen de in onderstaande tabel 
opgesomde bytes worden naar de PPB gezonden. 
Loccommando's en wisselcommando's bestaan uit twee bytes. Hierbij bevat de 
eerste byte de opdracht en de tweede byte het decoderadres. Met deze 
commando's kunt u alleen locadressen van 1-80 aansturen. Alle andere 
commando's bestaan uit slechts één byte. 
Op de commando's voor het uitlezen van terugmeldingsmodulen na, komt er van de 
interface geen terugkoppeling over de uitgestuurde opdracht. 

Opdrachtbyte Adresbyte Betekenis 
97 - Noodstop, [stop]-toets 
96 - Noodstop annuleren, [go]-toets 

1-14 1-80 (0-255)* Locopdracht: rijsnelheid 1-14 sturen en licht uit 
15 1-80 (0-255)* Locopdracht: rijrichting wijzigen en licht uit 

17-30 1-80 (0-255)* Locopdracht: rijsnelheid 1-14 sturen en licht aan 
31 1-80 (0-255)* Locopdracht: rijrichting wijzigen en licht aan 

64-79 1-80 (0-255)* Locopdracht: speciale functies schakelen 
Cmdbyte = 64+1*f1+2*f2+4*f3+8*f4 
fx = 0 -> speciale functies fx uit 
fx = 1 -> speciale functies fx aan 

33 
 

34 
 

32 

(0-255) 
 

(0-255) 
 
- 

Wisselopdracht: elektromagnetisch artikel wordt via de groene 
toets bediend 
Wisselopdracht: elektromagnetisch artikel wordt via de rode toets 
bediend 
Wisselopdracht: het laatst ingeschakelde elektromagnetische 
artikel wordt uitgeschakeld 
Indeling van de adresbytes: 
1-4 = 1e-4e uitgang van de 1e wisseldecoder 
5-8 = 1e-4e uitgang van de 2e wisseldecoder 
..... 
255 = 3e uitgang van de 64e wisseldecoder 
0 = laatste (4e) uitgang van de laatste (64e) wisseldecoder 

128 - Zet de PPB op „Terugmeldingsmodule bij het inlezen niet wissen“
129-159 - De eerste 1-31 terugmeldingsmodulen uitlezen 

129 -> lees alleen de 1e terugmeldingsmodule 
159 -> lees alle 31 terugmeldingsmodulen 
De interface antwoordt met twee bytes die de status van de 
ingangen 1-16 bevatten 

192 - Zet de PPB op „Terugmeldingsmodule bij het inlezen wissen“ 
(fabrieksinstelling) 

193-233 - Terugmeldingsmodulen stuk voor stuk uitlezen 
193 -> lees module 1 
223 -> lees module 31 
De interface antwoordt met twee bytes per terugmeldingsmodule 
die de status van de ingangen 1-16 bevatten 

*) Vanwege het uitgebreide protocol heeft de PPB de mogelijkheid om 255 
verschillende adressen aan te spreken. 

TIP Documentatie over het "Extended Protocol Interface" vindt u op www.uhlenbrock.de. 
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Conversietabellen bitwaarde-bytewaarde 

Wanneer u bij decoders die uitsluitend per byte zijn te programmeren individuele 
bitwaarden wilt wijzigen, dan kunt u de onderstaande tabel als leidraad gebruiken 
om de bytewaarde te versturen met daarin de te verzenden bits. 
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Computeraansluiting en modemkabel 
De computerbus van de PPB is als volgt bekabeld: 
De pennen 2, 3, 5 en 8 gaan naar de computer. De pennen 1, 4 en 6 zijn in 
de PPB met elkaar verbonden. 

 
5  - massa 
9  - niet aangesloten 
4  - DTR 
8  - CTS 
3  - TX (data van de computer) 
7  - niet aangesloten 
2  - RX (data naar de computer) 
6  - DSR 
1  - CD 

 
Voor het aansluiten hebt u in de vakhandel verkrijgbare COM-poortkabel 
nodig waarbij alle pennen van de 9-polige connectoren individueel met de 
corresponderende pen zijn verbonden. 

 
Bij een verbinding met een 9-polige 
connector zijn normaal gesproken alle 
pennen een-op-een met elkaar 
verbonden. Wanneer u de pennen 2, 3, 5 
en 8 met elkaar verbindt, moet u tevens 
de pennen 1, 4 en 6 aan de computerzijde 
met elkaar verbinden. 

 
 

Bij het gebruik van de 25-polige connector die bij 
oudere computers nog wel eens voorkomt, moet 
u de pennen 2, 3, 8 en 5 van de PPB volgens 
nevenstaand schema met de pennen 3, 2, 5 en 7 
van de 25-polige stekker verbinden. 
Daarnaast moet u de pennen 6, 8 en 20 met 
elkaar verbinden. 
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Standaard LocoNet-kabel 

Standaard LocoNet-kabels bestaan uit een 6-aderige lintkabel met zogenaamde 
"Western"-stekkers (RJ-45). Bij het prepareren van een kabel moet u letten op het 
correct aanbrengen van de bedrading. 

 

Wanneer de kabel plat ligt, moeten beide stekkers met hun ‘neus’ naar boven 
wijzen. 
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Tips en Trucs 
 
Bij een DCC-decoder kunt u het licht niet schakelen 

De decoder heeft 28 rijstanden, de PPB is voor dit adres ingesteld op DCC met 14 
of 27 rijstanden. 

Bij een DCC-decoder schakelt het licht aan en uit 

Een locomotief met een DCC-decoder schakelt het licht aan en uit wanneer u de 
snelheid via de rijregelaar wijzigt als de PPB bij een DCC-decoder met 14 rijstanden 
op DCC-dataformaat met 28 rijstanden is ingesteld. 

Bij DCC-decoders kunt u het aantal rijstanden via de configuratievariabele CV 29 
instellen: 
  14 rijstanden -> CV29, Bit 1= 0 
  27 rijstanden -> CV29, Bit 1= 0 
  28 rijstanden -> CV29, Bit 1= 1 
128 rijstanden -> CV29, Bit 1= 1 

Bediening Roco spoorkraan (gelijkstroom Digitaal) 

Voor het adres van de Roco spoorkraan moet u het dataformaat op DCC met 14 
rijstanden zetten. De kraan kunt u dan net als een locomotief oproepen. 
De functies kunt u met de toetsen [function], [off] of [f1] kiezen en met de rijregelaar 
in bedrijf nemen. 

TIP Bij het programmeren van een decoder kan het ondanks een correcte 
programmering voorkomen dat er een foutmelding verschijnt. 
De decoder is niet uitleesbaar. 

 

Noodknop op de aansluiting van de DCC-Booster 

Wanneer u tussen de massa van de railaansluiting (bus 1, klem 4) en de 
kortsluitmeldingsader „E“ van de DCC-Booster (bus 2, klem 3) een 
momentschakelaar inbouwt, dan schakelt de PPB bij het indrukken van zo'n 
schakelaar zijn vermogensuitgang en alle aangesloten Boosters onmiddellijk uit. 
Deze noodstoptoetsen kunt u overal op de modelbaan plaatsen. U kunt net zoveel 
toetsen parallel aansluiten als u nodig vindt. 
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Fouten oplossen 
 
Fout  Oorzaak  Oplossing  
De PPB gaat 
niet aan. 

De PPB krijgt geen voedingsspanning. Controleer of de stekker van de trafo en de 
klemmen van bus 1 van de PPB. 
Controleer de verbinding tussen de PPB en 
de Trafo en de netvoeding van de trafo.  

De PPB gebruikt 
de verkeerde 
taal.  

In het instellingenmenu is niet de juiste 
taal gekozen. 

Schakel de PPB uit. Schakel de PPB weer in 
terwijl u een van de volgende toetsen 
ingedrukt houdt: 
1 Deutsch 
2 English 
3 Français 
4 Italiano 
5 Nederlands 
6 Svenska 
7 Espanol 
8 Portugues 
9 Dansk  

De PPB gaat via 
de [go]-toets 
aan, de groene 
LED brandt, 
maar 
locomotieven en 
wissels zijn niet 
aan te sturen.  

De verbinding tussen de railuitgang en 
de PPB is onderbroken. Wanneer de 
rail via een externe Booster is 
aangesloten, dan kan ook de 
verbinding tussen de PPB en deze 
Booster onderbroken zijn, of de 
verbinding tussen de rails en 
railuitgang van deze Booster.  

Controleer de aansluitingen van de 
railbedrading op bus 1 van de PPB en de 
aansluiting op de rails zelf. Controleer de 
verbindingskabel met de externe Booster. Bij 
een op bus 5 aangesloten Booster moet u 
controleren of de lintkabel in orde is en of hij 
op de juiste manier in de bus zit (zie 
hoofdstuk 1-Aansluiten van de Booster).  

De rode LED 
boven de [stop]-
toets knippert 
telkens na korte 
tijd.  

De PPB is permanent overbelast 
doordat er te veel locomotieven en 
verlichte treinen rijden. De PPB wordt 
te heet en schakelt uit. 

Deel uw modelbaan op in een aantal aparte, 
van elkaar geïsoleerde delen en voed deze 
met extra Boosters (bijvoorbeeld PIKO Digi 2, 
Uhlenbrock Power 3).  

De rode LED 
(stop) knippert 
constant. 

Er zit een kortsluiting in de rails. 
De PPB is oververhit. 
In de railaansluiting van een 
aangesloten Booster is kortsluiting 
opgetreden.  

Let op de foutmelding in de display van de 
PPB. Zoek in voorkomende gevallen naar een 
voorwerp dat de kortsluiting in de rail 
veroorzaakt en wacht tot de PPB weer is 
afgekoeld. 
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