Komponenty pro digitální ovládání modelové železnice od DCCdoma
Nabízím konzultace a rady při přechodu z analogu na digitál DCC
Centrála NanoX
v.2.5, sw v.3.6
55025

ceny pro rok 2019

Centrála NanoX, umožňuje komfortní řízení kolejiště DCC, se všemi výhodami,
1 920 Kč co systém nabízí. Je to poslední nejzdařilejší varianta. Pro připojení DCC, MM,
S88, USB, 14-19Vst a programovací koleje.

ROCO+USB +S88
55029

Modul Gen-Li+S88 rozšiřuje zesilovač ROCO 10764 o možnost připojit hlášení
620 Kč obsazených úseků, modul S88 a PC přes USB. Nejlevnějsí varianta digitálního
řízení. Spolupracuje také se z21start, kde přidá spojení s PC přes USB a S88

DKDekodér
55037

Výhybkový dekodér pro MTB a elmag. výhybky, má osm výstupů. Jde nastavit
440 Kč délka impulzu, nebo trvalé sepnutí. Dále jde využít i pro spínaní, závor a
podobně.

UNI16ARD-8Vyh
55015

Výhybkový dekodér pro přestavníky MTB, a elmag. výhybky. Má osm výstupů.
480 Kč Jde nastavit délka impulzu, nebo trvalé sepnutí. Dále jde využít i pro spínaní
světel, závor a podobně. Možnost přímé stavění cest do paměti-stavědlo.

SERVO
master v.4
55069

Výhybkový dekodér pro ovládání přestavníků servo, má osm výstupů s
320 Kč možností nastavení levé i pravé strany a rychlosti. Je přidán obvod, který
potlačuje kmitání serv při zapnutí.

DKDekodér
4+4
55039

Výhybkový dekodér pro MTB a elmag. výhybky, má osm výstupů. Jde nastavit
490 Kč délka impulzu, nebo trvalé sepnutí. Dále jde využít i pro spínaní, závor a
podobně. Má čtyři výstupy zesílené pro PECO, 3A/24V

MOTOROVÉ
PŘESTAVNÍKY
55045

390 Kč Výhybkový dekodér pro motorové přestavníky, reverzační a má čtyři výstupy.

PECO
master v.2
55035

Světelná návěstidla

55055

Výhybkový dekodér pro přestavníky PECO a pro velké odběry, má čtyři
390 Kč výstupy. Jde nastavit délka impulzu, nebo trvalé sepnutí. Dále jde využít i pro
spínaní závor a podobně. Také jde nahrát program pro KADE rozpojovače.
Dekodér pro světelná návěstidla, 2x8 LED/žárovka. Libovolná světelná
420 Kč soustava se dá nastavit pomocí MM, podle tabulky. K dispozici je 2x8 světel a
2x8 povelů.

MULIDEKODÉR
55213

250 Kč

Má osm různách režimů pro čtyři výstupy. Návěstidla 2,3,4 znakové, el.mag
výhybky, světelný přejezd, osvětlení ulic a domečků a podobně.

Modul
TCO
55074

380 Kč

Modul TCO slouží k ovládáná příslušenství pomocí tlačítek = 50 adres, nebo
vypínačů =105 adres. Instaluje se většinou do ovládacích pultů.

S88N, S88
+smyčka
55088

370 Kč

Modul obsazení osmi kolejových úseku, umožňuje také sledovat 7 úseků a
jednu smyčku. Spojení s PC přes centrály, modul Gen-Li 55029

CZ+SK+EN+GE
10815

1 Kč

Dekodér PeLi
SD05A01

148 Kč

Modul SMYČKA
55072

Nahraji nové menu na váš Multimas, CZ ve verzi 1.04

Dekodér pro světelné návěstidlo, velikost pro stavebnici TT. Lze volit návěstní
soustavu ČD/ČSD až pro pětisvětelné návěstidlo.

370 Kč Umožňuje automatický průjezd kolejovou smyčkou, jen pro DCC

Je určen do osobních vozů na spínání osvětlení a koncových světel dle směru
jízdy, má čtyři programovatelné výstupy. Rozměr 12 x 25 x 2,5mm

Fukční dekodér
55031

192 Kč

Fukční dekodér
sada 4ks 55032

600 Kč Sada čtyř kusů funkčních dekodérů. Rozměr 12 x 25 x 2,5mm

Přestavní servo
55999

200 Kč

Servo přestavník kompletní. Je osazený dvěma mikrospínači, servem a
strunou. Nabizíme také jako stavebnici, nebo jen nerezový držák.

Filtr pro servo
55001

22 Kč

Filtr pro odrušení serva. (Pojezdy.eu)

Kabel plochý
10756

90 Kč

Kabel 6-6, pro Multimaus, 1,5 m

Diodová matice
master
55075

48 Kč

Diodová matice zjednodušuje připojení tlačítek nebo vypínačů k modulu TCO,
při montáži do pultu.

Diodová matice
slave
55076

44 Kč

Diodová matice zjednodušuje připojení tlačítek nebo vypínačů k modulu TCO,
při montáži do pultu.

Adaptér pro
motorové
přestavníky 55214

48 Kč

Modul umožňuje napěťové reverzování výstupu pro motorové přestavníky. 3A/24V

Svorkovnice 2x6
nebo 1x12
55006

38 Kč

Svorkovnice pro rozvětvení vodičů, 2x6, po propojení 1x12 svorek

ROZBOČKA
6-6/5-0
55066

62 Kč

Rozbočka 6-6, pro další Multimaus, TCO, Route Control a podobně

ROZBOČKA
6-6/3-2
55063

72 Kč

Rozbočka 6-6, pro další Multimaus, TCO, Route Control a podobně

ROZBOČKA
6-6/4-1
55063

72 Kč

Rozbočka 6-6, pro další Multimaus, TCO, Route Control a podobně

ROZBOČKA
stavebnice
55073

42 Kč

ST-Rozbočka 6-6, pro Multimaus, TCO, Route Control a podobně

Lokomotivní
dekodéry LaisDcc

od 340 Lokdekodéry LaisDcc tvale1A, max.2A, 18-24V, připojení NEM651, NEM652,
do 420 MTC21pin, Next18, PLUX22 a vodiči. Dekodéry mají vývody na přídavný
kondezátor.
Kč

Dotazy a objednávky dccdoma@seznam.cz. Jiří Král - Brno, mob. 604 378 232
www.dccdoma.cz

