MODE L & T ECHNIE K

CENTRAL STATION 3, DEEL 3

Een stuurapparaat
voor alle gevallen

Met de Central Station 3 bevredigt Märklin de meest uiteenlopende
behoeften van de modelspoorders. We laten vier voorbeelden zien.
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D

e mogelijkheden die de Central Station 3
(art. 60226) en de Central Station 3 plus
(art. 60216) opleveren, zijn zeer divers. Er
is rekening gehouden met alle mogelijke
eisen en wensen van de meest uiteenlopende gebruikers van moderne besturingstechniek voor de
modelbaan. De juiste strategie bij de opbouw van het individuele
bedieningssysteem voor de eigen modelbaan is dus een van de
beslissende stappen in de plannings- en uitvoeringsfase van een
modelbaan. Welke nieuwe componenten heb ik nodig voor het
realiseren van mijn voorstellingen? Welke van de toebehorenapparaten die ik bezit, kan ik nog zinvol gebruiken? Dit zijn slechts
enkele vragen die de modelspoorder steeds weer over de ideale
oplossing laten nadenken.

märklin magazin 3.2016

12i_Maerklin Digital_MMint_03_2016_050616_RZ_rp.indd 17

De toepassingsmogelijkheden van de nieuwe Central
Station 3 zijn immens. De overstap naar of de
combinatie met een bestaand systeem zijn zonder problemen mogelijk.

Maar de “ideale oplossing” voor alle modelspoorbanen bestaat
niet. De eisen van verschillende modelspoorders lopen gewoon
te veel uiteen. Aan de hand van vier voorbeelden willen we de
mogelijkheden verkennen die voor verschillende taakstellingen
optimaal zijn. Misschien is een van de voorgestelde varianten de
juiste voor u. 

➞
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Ook met een al wat oudere modelbaan en oudere locs kan de Central Station 3 zonder veel moeite overweg. Zelfs het oorspronkelijke railmateriaal
kan zonder problemen verder worden gebruikt.

1

Opnieuw instappen

Het eigen huis is helemaal af en de kinderen zijn het huis uit. Nu
gaat in u weer het vuur voor de modelspoorhobby smeulen. U
heeft zelfs nog een modelbaan uit vroegere modelspoordagen, die
u nu opnieuw wilt opbouwen en van moderne digitale techniek
wilt voorzien. Een vraag die velen van hen die hun hobby weer
oppakken meteen aan het begin stellen: Kan ik mijn oude rails
eigenlijk nog wel gebruiken? Ja, dat kunt u zonder problemen. U
hoeft er slechts op de letten dat de ontstoringscondensatoren uit de
vroegere aansluitsporen (bijvoorbeeld 5131 bij de M-rail) verwijderd worden. Dit is echter ook de enige noodzakelijke modificatie.
Als modern stuurapparaat is de Central Station 3 (art. 60226)
bij uitstek geschikt. Voor de stroomvoorziening van deze CS3
wordt nog een schakelvoeding 60061 ingezet. Als de locs die
u bezit een oudere Märklin multitreindecoder hebben, kunnen deze modellen rechtstreeks met de CS3 worden bestuurd.
Ombouwen is niet nodig. Tot deze multitreindecoders behoren
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ook de Deltamodules, die al meer dan 20 jaar bestaan. Bij deze
modellen is het voldoende om een van de 15 mogelijke digitale
adressen in te stellen en de modellen via dit adres in de CS3 op
te nemen. Bij zuiver analoge locs is uitbreiding met een digitale
hogecapaciteitsaandrijving te overwegen.
Dan komen we bij de besturing van de magnetische artikelen.
In principe zou het mogelijk zijn om de voor een dergelijke modelbaan gebruikte bediening met schakel- en stelpanelen voor
de wissels en seinen te behouden. Aangezien in de CS3 echter
mogelijkheden voor veel overzichtelijker bediening van magnetische artikelen standaard ingebouwd zijn, is het zinvol om ook
dit gedeelte vanaf het begin om te bouwen naar digitaal rijden.
De decoder m83 (art. 60831) kan besturingsopdrachten voor
maximaal vier wissels uitvoeren. Maar ook ontkoppelrails kunnen daarmee worden bestuurd. U ziet het: opnieuw instappen
gaat met de CS3 uiterst comfortabel.
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Ombouw van een Minitrix modelbaan

Aangezien de Central Station bedoeld is voor grootst mogelijke
compatibiliteit, zijn zowel CS3 als CS3 plus ook geschikt voor
Spoor N. Zelf vrij grote modelbanen kunnen alleen met deze
centrale eenheid worden gevoed, omdat voor op spoorbreedte N gebruikte locs en magnetische artikelen meestal minder
vermogen nodig is dan voor H0-producten.
Om uw locomotieven te laten samenwerken met de Central
Station, moeten ze het DCC-formaat begrijpen. Voor de inbouw in de locs vindt u in het assortiment van Trix de decoders
66840 en, helemaal nieuw, 66841. Decoder 66840 is geschikt
voor modellen die in de fabriek zijn voorzien van de 14-polige interface van Trix, decoder 66841 voor locs met de 6-polige
NEM-interface. Mocht decoder 66841 worden gebruikt, moet
eerst worden gecontroleerd of in het model voldoende ruimte

voor de inbouw beschikbaar is. Hier helpt in geval van twijfel
uw vakhandel u graag verder. Overigens: de als alternatief voor
de Central Station mogelijke formaten MM2 en mfx komen bij
Spoor N niet vaak voor.
Voor het aansturen van de wissels en seinen maakt u het best
gebruik van decoder 60831, die geschikt is voor maximaal vier
magnetische artikelen. Naast reedcontacten wordt bij Minitrix
voor terugmelding van voertuigen op de modelbaan graag de
terugmeldmodule S 88 DC (art. 60882) gebruikt. Deze module
laat zien of zich in een bepaald gedeelte een stroomverbruiker
bevindt, een loc bijvoorbeeld. Wie de CS3 gebruikt in plaats
van de CS3 plus, moet naast deze terugmeldmodule ook terugmeldmodule L88 (art. 60883) en schakelvoeding 66361
inplannen.

➞

De Central Station is ook te gebruiken voor de modellen van Trix in Spoor N. Belangrijk is echter dat de decoders van de locomotieven het
DCC-signaal kunnen verwerken.
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Overstappen van de Control Unit

U bestuurt uw modelbaan tot dusver met een Control Unit
6021 wilt nu overstappen naar een moderner en “intelligenter”
stuurapparaat? Dan kunt u geheel naar wens kiezen uit de CS3
en de CS3 plus en uw Control Unit 6021 van de modelbaan
verbannen. Zowel voor de CS3 als voor de CS3 plus is weer een
schakelvoeding (art. 60061) nodig. De decoders voor locs en
magnetische artikelen die tot dusver werden gebruikt, kunnen
door de CS3 zonder problemen worden aangestuurd. Ze hoeven
alleen te worden ingesteld in de CS3.
U wilt de bedieningsapparaten die op de Control Unit 6021
waren aangesloten verder gebruiken? Geen probleem: Via een
Connect 6021 kunnen de Control Unit 6021 en de meeste daarop aangesloten bedieningsapparaten in het complete systeem
van de Central Station 3 worden geïntegreerd. Mocht aan de
Control Unit een Booster 6015 of 6017 aangesloten zijn geweest,
moet deze vanwege de ontbrekende mfx-connectiviteit worden
vervangen. Een eenvoudige oplossing biedt de Booster 60174,
die ook een eigen stroomvoorziening in de vorm van schakelvoeding 60061 nodig heeft.

U heeft reeds automatische schakelingen via de Memory bij
uw Control Unit 6021 gerealiseerd? De terugmeldmodule die
u daar had aangesloten, kunt u nog steeds gebruiken in het
complete systeem. Sluit deze aan op een terugmeldmodule L88
(art. 60883) die is aangesloten op de CS3. U kunt dan meteen
alle 16 contacten van de oude terugmeldmodule gebruiken. Bij
de Memory 6043 waren slechts de eerst acht contacten te gebruiken voor het activeren van een rijstraat. Ook zijn deze contacten
bij de CS3 te gebruiken voor meerdere taken. Een
contactrail kan hier bijvoorbeeld een of meer
rijstraten activeren en tegelijkertijd als railbezetmelder fungeren. Verder gebruiken
van de terugmeldmodule op een Memory
6043 is weliswaar denkbaar. Vanwege de
vele extra mogelijkheden adviseren we
echter om de automatische regeling voortaan via de Central Station 3
te laten lopen.

Vervangt Booster 6015 en 6017:
Booster 60174 is een multiprotocol-vermogensversterker voor digitaal gestuurde grote modelbanen.

Augmented Reality: Laad de Märklin AR app kosteloos uit de Appstore op uw smartphone of tablet.
Kies bij de start van de app de “Neuheitenprospekt
2016”. Houd vervolgens de camera boven deze afbeelding
en u komt nog meer over de CS3 te weten.
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Terugmeldmodules

Art. 60123

Zo eenvoudig kan ook een oudere Central Station (60213 of 60214) worden gecombineerd met de nieuwe Central Station 3. De aanwezige uitrusting
wordt geïntegreerd via een Central Station 3 plus.

4

Uitbreiding bij een Central Station 2

Momenteel stuurt u uw modelbaan via een Central Station 2,
waarmee u ook uw uitgebreide schakelingen kunt bedienen en
controleren. Nu had u graag een extra besturingsmogelijkheid
op een andere plaats, misschien voor iemand die samen met u
de baan bedient.
Mocht u een CS2 met artikelnummer 60215 bezitten, is het
voldoende om de CS3 (art. 60226) en een schakelvoeding 60061
te kopen. De vermogensuitgang van deze CS3 kunt u natuurlijk
gebruiken voor de stroomvoorziening van dit deel van uw modelbaan. Tussen de gedeelten die door een CS2, CS3 of Booster
van stroom worden voorzien, hoeft alleen de middengeleider
geïsoleerd te worden. De inbouw van een scheidingsschakelaar
is niet nodig. Aan de tot dusver op de CS2 aangesloten terugmeldmodules hoeft u niets te veranderen. Als u meer terugmeldmodules in het complete systeem wilt integreren, kunt u
de bestaande ketens van terugmeldmodules uitbreiden of een
terugmeldmodule L 88 (art. 60883) op de CS3 aansluiten. Voor

de stroomvoorziening van deze terugmeldmodule heeft u nog
een extra eigen spanningsvoorziening nodig (art. 66361). Het
voordeel van dit systeem tegenover de oudere terugmeldmodules 6088 en 60880 is het hogere spanningsniveau van 12 volt
(vroeger 5 volt), waardoor de modules minder gevoelig zijn voor
storingsimpulsen.
Bezit u echter een CS2 met artikelnummer 60213 of 60214, moet
u deze uitbreiden met de CS3. Aan de CS3 plus kunnen de terugmeldmodules S 88 en S 88 DC rechtstreeks worden aangesloten.
De terugmeldmodule L 88 als eerste terugmeldmodule is niet
noodzakelijk. Nu moeten de beide Central Stations nog met
elkaar verbonden worden. Dat gebeurt met een verbindingskabel art. 60123. Mocht dat te kort zijn, biedt de verlengkabel
art. 60126 hulp. Overigens: Of het nu de CS3 of de CS3 plus
betreft, de gegevens die u in uw Central Station 2 heeft geïntegreerd, kunt u in de Central Station 3 voor het grootste deel
overnemen.
Veel gebruikers van de Central Station 2 hebben de mogelijkheid om de besturingscentrale aan te sluiten op een computer, smartphone of tablet leren waarderen. Vooral met een
smartphone kunnen treinen gemakkelijk op afstand worden bediend. Deze techniek kan ook na de integratie
van de CS3 zonder problemen verder worden gebruikt.
Passende oplossingen voor de Central Station 3 zijn al
in voorbereiding. Zodra deze beschikbaar zijn, kunnen de bestaande varianten op de nieuwe versies met
de uitgebreide mogelijkheden van de Central Station 3
worden geactualiseerd.
Tekst: Frank Mayer; foto’s: Kötzle, Märklin

De CS3 plus is voorzien van de S88-aansluiting (foto links).
Foto rechts: Ingang en uitgang Central Station (links en rechts) en de
ingang voor de Booster (midden).
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U kunt alle afleveringen van deze serie downloaden op
www.maerklin-magazin.de
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