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1.2 Garantie en garantievoorwaarden 
Al onze producten hebben een fabrieksgarantie van 24 maanden. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. 
Schade aan het product, veroorzaakt door het niet naleven van deze handleiding, maakt de garantie ongeldig. 
OPMERKING! De garantie vervalt zodra de DR5000 en/of de stroomvoorzieningsbehuizing is geopend. 
 
Lees de volgende punten zorgvuldig door voordat u de DR5000 in gebruik neemt. 
 De garantie vervalt als de DR5000 behuizing of voeding is geopend. 
 De DR5000 moet tijdens werkzaamheden aan het spoor altijd worden uitgeschakeld. 
 Sluit nooit een externe voeding of een ander digitaal systeem aan op de Track Out of Progr.Track van de DR5000. 

Dit zal de interne elektronica beschadigen en de garantie ongeldig maken, zelfs als dit per ongeluk gebeurt. 
 Gebruik nooit een booster die werkt volgens het "common ground" principe in combinatie met de DR5000. 
 Gebruik bij de DR5000 alleen elektrisch geïsoleerde boosters en LocoNet® accessoires om schade aan de DR5000 of randapparatuur te voorkomen. In ge-

val van twijfel over uw randapparatuur kunt u altijd contact opnemen met uw dealer of Digikeijs voor meer informatie om het pistool neer te leggen. 
 3-draads werking: Vanwege de H-brug (spooruitgang) in de DR5000 mogen de DR4088GND feedbackmodules niet tegen de spoormassa worden gebruikt, 

zoals anders gebruikelijk is. Dit leidt onvermijdelijk tot de vernietiging van de DR5000.  
 Hetzelfde geldt ook voor alle andere feedbackapparaten (fabrikanten van derden) die tegen de grond schakelen.  
 Als een 3-draads driver nog steeds met de DR5000 wil rijden en bevestigen, moet de DR4088OPTO worden gebruikt. 
 Gebruik altijd officiële en goedgekeurde bedrading om kortsluiting en schade te voorkomen. 
 Het gebruik van een andere gelijkspanningsbron voor de DR5000 is toegestaan als de spanning tussen 14 VDC en maximaal 22 VDC ligt (aanbevolen in-

gangsspanning max. 19VDC) en als er een CE-goedkeuring is verkregen. Vraag uw dealer om meer informatie. 
 Gebruik de DR5000 in een droge en stofvrije omgeving. 
 

1.3 Wettelijke informatie 
Drukfouten en vergissingen, technische of andere wijzigingen en wijzigingen in de beschikbaarheid van afzonderlijke producten zijn uitdrukkelijk voorbehou-
den.  
Gegevens en illustraties zijn niet bindend. Alle wijzigingen aan hardware, firmware en software zijn voorbehouden. 
Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp van het product, de software en/of firmware zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
 
Copyright 
Alle Digikeijs gebruiksaanwijzingen en schriftelijke instructies die bijgeleverd en/of te downloaden zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Duplicatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Digikeijs. 
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® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz Elektronik GmbH 

2.1 Algemene productinformatie 
De DR5000 is een universele DCC-besturingscentrale met bijna alle momenteel beschikbare busaansluitingen.  
De centrale eenheid kan worden bediend met alle LocoNet® en XpressNet apparaten en via WLAN met mobiele handbediening. De DR5000 kan worden aan-
gesloten op een PC via LAN, Wi-Fi of USB. Het LocoNet®, Z21®, DR Command® of XpressNet® protocol kan worden geselecteerd voor communicatie met de PC. 
Hierdoor kan de DR5000 communiceren met alle ondersteunende software zoals iTrain®, Koploper® Windigipet® Train Controller® en RocRail®. Randapparatuur 
zoals de Roco® Multimaus®, Roco® Wlan Multimaus®, de Lenz LH01®, de Daisy II® (bedraad of draadloos in verbinding met de radio master) en andere Loco-
Net® of XpressNet® compatibele apparaten kunnen gelijktijdig worden aangesloten en gebruikt. 
 
De maximale uitgangsstroom van de DR5000 is 3A. Als er meer vermogen nodig is, gebruik dan een booster met een H-brug aan de uitgang, zoals de DR5033. 
Oudere boosters met een gemeenschappelijke massa-aansluiting (bijv. Märklin®, Uhlenbrock®) zijn niet geschikt en veroorzaken kortsluiting en/of schade aan 
de DR5000. 

2.2 Technische specificaties 
 

Beschikbare protocollen   DCC 
Snelheid stappen    14/28/128 
Locomotieven     Er kunnen maximaal 117 locadressen tegelijk worden bestuurd. 
Decoderadressen    9999, korte adressen instelbaar tot max. 126  
Magneetartikeladressen   2048 DCC Magneetartikeladressen zijn regelbaar 
Spoorstroom     max. 3A beschikbaar bij de uitgang van het spoor 
Spooruitgang     H-Bridge 
Busaansluitingen    LocoNet B® Booster aansluiting (max. 40 boosters en max. 128 modules met 16 ingangen RailCom®) 
     LocoNet T® (max. 128 modules met 16 ingangen RailCom®) 
     LocoNet B® en LocoNet® T zorgen samen voor een maximale voedingsstroom van 600 mA 
     XpressNet® (max. 30 Multi-Muizen / 600mA) 
     B-Bus® (max. 4 boosters kunnen worden aangesloten) 
     R-Bus® (max. 10 modules met 16 ingangen) 
     ext88N (max. 16 modules met 16 ingangen. De busaansluiting is S88N® compatibel! 
     RS-Bus® (max. 32 modules met 16 ingangen) 
     Programmeerspoor Aansluiting (gelijktijdig rijden en programmeren mogelijk) 
     Spanningang (min. 14 VDC en max. 22 VDC) (Aanbevolen ingangsspanning max. 19VDC)  
     USB (Beschikbare protocollen LocoNet®, XpressNet®-USB 3.6, LocoNet Binary®, Dr.Command® en Z21®) 
     LAN (100 Mbit) (XpressNet®-LAN 3.6, LocoNet® LBServer, LocoNet® Binery®, Z21®) 
     Wi-Fi (Lenz-LAN 3.6 en LocoNet®-LBServer) 
     Infrarood ontvanger (compatibel met Uhlenbrock® en Piko®) 
Software     iTrain, RocRail, Koploper, Traincontroller, DecoderPro, 
     Win-Digipet en andere die LocoNet® of XpressNet® compatibel zijn 
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1 LAN-aansluiting (100 MBit) 

2 ext88N Bus (compatibel met S88N®) 

3 LocoNet® B-bus (LocoNet® -boosteraansluiting) 

4 LocoNet® T-bus (LocoNet®-accessoires, handsetcontrol-
ler, etc.) 

5 Hoofdspoor Aansluiting 
5.1 TrackOut-L 
5.2 TrackOut-R 

6 Terugmeldingsbus (X-Bus® & R-Bus®)  

7 Booster Bus (B-Bus®) 

8 RS-Bus® 

9 Programmeringsspoor Aansluiting  
9.1 Prog. spoor-R  
9.2 Prog. spoor L  

10 USB-aansluiting 

11 Voeding (min. 14VDC max. 22VDC) (Aanbevolen in-
gangsspanning max. 19VDC) 

12 Status van het verlaten van het spoor en belastings-
weergave 
Vermogen:  Ingangsspanning beschikbaar 
  Programmeringsspoor Indicatie 
Lading:  initiële belasting 
  Uit onbelast, bij belasting 3.15Amp. 
Kortsluiting:  Kortsluiting (knippert) continu op Track-
  Out Okay. 

13 USB activiteit 

1 

2 3 4 

5 

6 7 8 

9 

10 

11 

12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2.3 Hardware overzicht 

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz 

14 Infrarood ontvanger 

15 XpressNet® Activiteit 

16 STOP-knop (schakel de spoorspanning uit) 

17 GO-knop (schakelaar op spoorspanning) 

18 LocoNet® activiteit 

19 ext88-N activiteit 

20 Wi-Fi activiteit 

21 LAN-activiteit 

22 Router activiteit 

5.2 5.1 9.2 9.1 
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2.4 Track Out spoor uitgangsstroom en spanning 
 
Spoorspanning (spanning) 
 
De DR5000 wordt standaard geleverd met een instelbare schakelvoeding (15VDC - 24VDC) en een uitgang van 3,5 ampère. Bij het instellen van de uitgangs-
spanning van de voedingseenheid moet erop worden gelet dat de centrale met maximaal 22VDC (aanbevolen ingangsspanning max. 19VDC) wordt gebruikt. 
Het gebruik van een andere gelijkgerichte voeding is mogelijk als deze een minimale spanning van 14 VDC en een maximale spanning van 22 VDC heeft 
(aanbevolen ingangsspanning max.19VDC). 
 
De werkelijke spoorspanning wijkt altijd 1 tot 1,5 volt af van de spanning die is aangesloten op de spanningsingang van de DR5000. 
Bij een 19 volt voedingsspanning is de uiteindelijke spoorspanning ca. 17,5 volt. 
 
De spoorspanning kan niet worden ingesteld in de hardware van het bedieningspaneel of in de soft-
ware. 
 
Maximale uitgangsstroom 
 
Het maximale vermogen van de DR5000 is 3 ampère. 
De maximale uitgangsstroom kan worden ingesteld via de configuratiesoftware. 
Klik op het menu "Track Output" om de maximale trackstroom in te stellen. 
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2.5 Kompatibilität 
 

De volgende tabel laat zien welke producten al dan niet compatibel zijn met de DR5000. Als u een product heeft getest, horen wij dat 
graag. U kunt deze informatie verkrijgen via de volgende link:  

Tested by Digikeijs Getest by customers In theory compatible Not yet tested Not compatible 

soon     
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KONFIGURATIES 
SOFTWARE 
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3.1 inauguratie 
 
Voor de communicatie en installatie van de DR5000 met de configuratiesoftware of modelspoorsoftware is een USB-aansluiting op de PC nodig. U heeft de 
meegeleverde USB-kabel met een mini-plug nodig, een zogenaamde USB A naar USB-minikabel. 
 
 

3.2 Software downloaden 
 
Sluit de DR5000 nog niet aan op de PC! Installeer eerst de software die u wilt gebruiken 
kan worden gedownload van de website van DIGIKEIJS. 

www.digikeijs.com/dr5000 
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Belangrijk!  
Sluit de DR5000 niet aan op de PC via USB totdat de software en driver 
met succes geïnstalleerd zijn. 

Nadat u de software met succes hebt gedownload, is het belangrijk om eerst het gedownloade bestand uit te pakken en op te slaan op uw harde schijf. 
Start vervolgens de installatie met een dubbelklik op "setup" of "setup.exe". 
 
Zorg ervoor dat u altijd beheerdersrechten heeft op uw PC. 
 
        Als deze melding tijdens de installatie verschijnt, kan deze worden bevestigd door op een willekeuri
        ge toets te drukken. Dit is geen installatiefout! 

3.3 Software-installatie 
Nieuw in versie 1.5.1 
Sinds de firmware versie 1.5.1 hebben we een nieuwe installer in gebruik die de installatie weer moet vereenvoudigen. Met firmware versie 1.5.1 is het 
niet langer nodig om de oude versie via het Windows dialoogvenster te verwijderen voor een nieuwe installatie. Het is nu voldoende om het EXE-
bestand eenvoudigweg te starten met een dubbele klik. Het verwijderen van de installatie wordt nu automatisch uitgevoerd en de installatie wordt dan 
gestart. 
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Na enkele seconden verschijnt dit scherm. Klik op "Volgende". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als u de locatie van de software wilt wijzigen, kunt u dit op het volgende scherm doen. Als dat niet nodig is, kunt u de instellingen het beste ongewijzigd laten 
en op "Volgende" klikken. 
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Hieronder vindt u een overzicht van de instellingen. Klik op "Installeren" als u akkoord gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De configuratiesoftware is nu geïnstalleerd. Windows zal je een paar keer vragen of je Digikeijs software vertrouwt. 
Zodra dit gedaan is, verschijnt het laatste scherm. Druk op "Finish" en de drivers en het configuratieprogramma zijn succesvol geïnstalleerd. 
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3.4 De DR5000 aansluiten op de PC via USB 
 
Op het bureaublad verschijnt een pictogram waarmee de configuratiesoftware kan worden gestart.  
Bekijk uw stap! Start de software pas op als de DR5000 is aangesloten op de PC. 
Sluit nu eerst de DR5000 aan op uw PC met behulp van de meegeleverde USB-kabel en een vrije USB-poort. 
Windows detecteert nu de nieuwe hardware en installeert de drivers. Wacht tot dit proces is voltooid en u ontvangt een bericht van Windows dat de hardware 
correct is geïnstalleerd. 
 
Windows zal nu 3 COM-poorten toewijzen en reserveren voor de DR 5000. 
(De nummering van de COM-poorten is afhankelijk van de PC-configuratie) 
 
In de rechter afbeelding zijn COM7 - COM9 gebruikt. 
 
COM7 is de communicatiepoort voor LocoNet®. 
COM8 is de communicatiepoort voor het XpressNet. 
COM9 is de communicatiepoort voor het aansluiten van de configuratiesoftware op de 
DR5000 hardware. De configuratiesoftware detecteert automatisch de juiste COM-poort. 
Na de eerste start vraagt uw firewall of de configuratiesoftware toegang heeft tot uw net-
werk. Beantwoord alstublieft ja. Sluit de app en start deze opnieuw op 
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1 LAN instellingen 

2 ext88-N  instellingen 

3 LocoNet® B instellingen 

4 LocoNet® T instellingen 

5 DCC instellingen 

6 XpressNet® R-Bus® instellingen 

7 B-Bus® instellingen 

8 RS Bus® instellingen 

9 Programmeringsspoor Instellingen 

10 USB-instellingen/Firmware-upgrade 
bedieningspaneel, schakelpaneel, 
schakelpaneel snelheidsinstellingen 

11 Stroomvoorziening Info 

12 Hoofdspoor Status 

13 Infrarood instellingen 

14 Controle-instellingen 

15 serienummer 

16 Software afsluiten 

17 Wi-Fi instellingen 

3.5 software-overzicht 
 
De verschillende opties zijn eenvoudig toegankelijk door op de betreffende verbindingen te klikken. 
 

16 

2 3 5 6 7 8 9 10 

11 

4 

12 

13 14 15 

1 

17 

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz 
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3.6 De fabrieksinstellingen herstellen 
Het is mogelijk om de DR5000 instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. 
U kunt de reset activeren via het USB-menu in de configuratiesoftware, die de DR5000 instellingen terugzet naar de fab-
rieksinstellingen. 
OPMERKING:  Het herstellen van de fabrieksinstellingen heeft geen effect op de LAN- en Wi-Fi-instellingen. 

3.6.1 Fabrieksinstellingen LAN en Wi-Fi instellingen 
Vanaf firmware versie 1.0.1 is het mogelijk om de instellingen van de ingebouwde LAN en Wi-Fi module via de software te herstellen. U kunt deze reset in-
schakelen door het menu Wi-Fi Settings in de configuratiesoftware te openen. 
OPMERKING! Deze optie is alleen beschikbaar vanaf software en firmware versie 1.0.1. 
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3.7 Software en firmware bijwerken 
De ontwikkeling van de DR5000 software gaat door. Met firmware-updates kunt u het bedieningspaneel uitrusten met de nieuwste software. De nieuwe firm-
ware is geïntegreerd in een nieuwe configuratiesoftware. U moet eerst de laatste versie van de configuratiesoftware installeren voordat de laatste firmware-
update beschikbaar is. 
 
methode: 
1) Verwijder eerst de huidige installatie van de configuratiesoftware van uw PC. 
2) (Vanaf firmware versie 1.5.1 wordt de vorige versie automatisch verwijderd! 
3) Koppel de DR5000 los van de PC. 
4) Download de nieuwe versie van onze website. 
5) Installeer de configuratiesoftware. 
6) Sluit de DR5000 aan op de USB-kabel en de PC. 
7) Open de configuratiesoftware. 
8) Ga naar het USB2.0 menu. 
9) Gebruik de knop "UPDATE DR5000" om de firmware-update 

te activeren. 
 

BELANGRIJK: Koppel de DR5000 bij het bijwerken van de firmwa-
re niet los van de PC of de voeding!  
Hierdoor kan de DR5000 onbruikbaar worden. 
 
OPMERKING: DIE AKTUALISIERUNG DER DR5000 BEDEUTET IM-
MER, DASS DIE EINSTELLUNGEN AUF DIE WERK WERK WERK. Het 
updaten van de DR5000 betekent altijd dat de instellingen terug-
gezet worden naar de fabrieksinstellingen. Vanaf versie 1.2.8 
worden de instellingen voor de update opgeslagen en na de up-
date opnieuw geladen. Onder bepaalde omstandigheden kan het 
echter gebeuren dat het systeem faalt. Om deze reden moeten 
de instellingen worden opgeslagen via de exportfunctie voor de 
update (zie pagina 55). 
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3.8 Firmwareherstelmodus 
Het kan gebeuren dat er iets fout gaat bij het updaten van de firmware. 
Als dit het geval is, kunnen de volgende stappen worden gebruikt om de firmware in te stellen van de DR5000. 
 
1) Sluit de DR5000 alleen aan op de meegeleverde voeding. 
2) Houd de groene knop ingedrukt. 
3) Houd de rode knop ingedrukt. 
4) Laat de groene knop los terwijl u de rode knop ingedrukt houdt. 
5) Druk nogmaals op de groene knop. 
6) Zowel de groene als de rode LED onder de GO- en STOP-schakelaars gaan tegelijkertijd branden. 
7) Sluit de USB-kabel aan. 
8) Open de DR5000 configuratiesoftware. 
9) Het firmware-updatescherm start automatisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Druk op "UPDATE DR5000" en klik vervolgens op "Ja". 
11)  De firmware is nu geüpload naar de DR5000. 
12) De DR5000 zou nu weer als vanouds moeten werken. 
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3.8.1 Bootlader herstel  
(Let op: alleen voor DR5000-A0xxxxxxx versies) 
Als de herstelprocedure beschreven in paragraaf 3.8 (Firmware Recovery Mode) niet werkt, is er waarschijnlijk iets mis met de DR5000 bootloader. U kunt de 
bootloader van de DR5000 herstellen met behulp van de volgende procedure. 
 
1) Sluit de AC-adapter en USB-kabel aan op de DR5000. 
2) Overbrug de LOAD LED met een kort pincet! 
3) De LOAD LED licht op. 
4) Start de DR5000 configuratiesoftware. 
5) De firmware-update wordt automatisch geopend. 
6) Druk op "UPDATE DR5000". 
7)  
8) Druk vervolgens op "Ja". 
9) De firmware is geladen en de DR5000 werkt weer.. 
 
Door op onderstaande link te klikken kunt u een video bekijken met de bovenstaande punten: 

https://youtu.be/
wDyOsZ0cBmw 
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3.9 Wijzigingen in de gebruiksaanwijzing 
 

Version  Date   Description 
1.0.0  01-02-2016  Eerste release. 
1.0.1  15-02-2016  New ability to reset the Wi-Fi Module to the factory settings through the Wi-Fi menu.  
1.1.1  01-03-2016  Comprehensive update. All updates are displayed in the text file that is downloaded together with the new ConfigApp. 
1.4.x  12.12.2017  s88 Einstellungen erweitert. 
1.4.x  01.03.2018  Lan Wlan Einstellungen erweitert. 
1.4.x  11.04.2018  XpressNet Einstellungen erweitert. 
1.4.x  22.05.2018  Anschlussbeispiel DR5088RC eingefügt. 
1.4.x  26.07.2018  POM Erklärung lesen über DR5088RC. 
1.4.9  29.07.2018  Hinweis Scripting eingefügt. 
1.5.0  31.07.2018  Anschluß iTrain aktuallisiert. 
1.5.0  06.08.2018  Erklärung Railcom Informationen hinzugefügt. 
1.5.0  06.08.2018  Erklärung Fahrrgeler hinzugefügt. 
1.5.0  06.08.2018  Locoent Eigenschaften Erklärung DR5088RC hinzugefügt 
1.5.1  23.09.2018.  Erklärung Weichenadresse Roco und Standard hinzugefügt. 
1.5.1  24.09.2018  XpressNet Protokoll Einstellungen Handregler hinzugefügt. 
1.5.1  27.09.2018  Anhang Firmware Hinweis ergänzt. 
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LAN & Wi-Fi 
omgevingen 
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4.1 inauguratie 
De DR5000 centrale is standaard uitgerust met een ingebouwde netwerkrouter, zodat de centrale via een LAN-netwerk of een draadloos netwerk bereikbaar is. 
Dit maakt het mogelijk om programma's zoals iTrain of RocRail (en andere) met netwerkondersteuning aan te sluiten via je eigen interne netwerk zonder ge-
bruik te maken van de USB-kabel. Het starten van de interne router duurt ongeveer 30 seconden. 
 
Zodra de centrale op uw netwerk is aangesloten, kent uw router een IP-adres toe aan de DR 5000. 
 
Het is niet mogelijk om de DR5000 met uw netwerk te verbinden via de interne Wi-Fi-module van de DR5000. De Wi-Fi-verbinding van de DR5000 is alleen be-
doeld voor verbindingen met smartphones, tablets, PC's of laptops. 

Internet Router 

iTrain / 
Rocrail 

Groene LED:  clientverbinding actief 
Gele LED:  De verbinding met uw LAN-netwerk is actief. 
Blauwe LED:  Wi-Fi is actief 

 
 

Standard Wi-Fi login 
 
SSID: DR5000-<serialnumber> 
 
WiFi Passwort: 12345678 
 

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz 
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4.2 LAN-instellingen 

Dit ingangsmasker is alleen beschikbaar met firmware versie 1.4.x en hoger. 
U kunt de LAN-instellingen aanpassen met behulp van de configuratiesoftware. (Normaal gesproken herkent de DR5000 het IP-adres automatisch. Dit vereist 
dat de DR5000 is aangesloten op het thuisnetwerk. 
Als de DR5000 zijn IP-adres niet herkent, moet hij in de netwerkrouter worden gezocht en vervolgens hieronder worden ingevoerd. 
Als u niet over voldoende kennis van netwerktechnologie beschikt, mogen de standaardinste 
lingen niet worden gewijzigd. Onjuiste wijzigingen kunnen ertoe leiden dat de interne router 
defect raakt. 
 
IP-adres van de DR5000 
 
DR5000 Protocol 
Deze instelling wordt gebruikt om te selecteren welk protocol beschikbaar wordt gesteld via 
Lan of Wlan.  
Op dit moment is het alleen mogelijk om een enkel protocol te selecteren. 
Het protocol wordt dan doorgestuurd naar Wlan en Lan. 
Als bijvoorbeeld het Z21/Wlanmaus-protocol werd geselecteerd en het besturingsprogramma 
via Lan op de DR5000 is aangesloten, heeft het programma alleen via dit protocol toegang tot 
de DR5000. 
XpressNet LAN 
Selecteer deze optie om externe toepassingen via XpressNet LAN aan te sluiten. 
LocoNet® over TCP/IP LBServer 
Selecteer deze optie om externe toepassingen (zoals JMRI) via LocoNet® TCP/IP aan te sluiten. 
LocoNet® Binair 
Selecteer deze optie om externe toepassingen (zoals iTrain/RocRail) aan te sluiten via LocoNet® TCP / IP 
Dr. Commando 
Selecteer deze optie om toekomstige Digikeijs toepassingen aan te sluiten. 
Z21®/WLANmaus® 
Selecteer deze optie als u met de Z21® App of met de Roco® WLANmaus® wilt bedienen. 
LAN-adressen 
Es wird empfohlen den Verbindungstyp bei DHCP zu belassen. Einstellungen sollten nur von erfahrenen Nutzern durchgeführt werden. 
LAN bedrijfsmodus 
Het is aan te bevelen om de LAN-bedieningsmodus op Gateway te verlaten. Instellingen mogen alleen worden gemaakt door ervaren gebruikers. 
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4.2.1 Instellen van het netwerkprotocol (Z21, XpressNet, etc.) 
De DR 5000 kan via de Lan/Wlan-interface met verschillende protocollen communiceren. Er zijn twee verschillende manieren om de instellingen te maken. 
Voor de installatie is altijd een aansluiting via USB nodig! 

4.2.1.1 Wijzig het netwerkprotocol als er een verbinding is met het thuisnetwerk. 
1. De DR5000 aansluiten op de USB-poort 
2. Lan interface van de DR5000 naar het thuisnetwerk.  

De thuisnetwerk router kent een IP-adres toe aan de DR5000. Dit proces duurt normaal gesproken ongeveer 
30 seconden. 

3. Open de DR5000 tool. (aansluiting type DR5000 Tool moet op USB zijn ingesteld) 
4. Lan Open instellingen in de DR5000 tool. 
5. Selecteer het gewenste protocol. 
6. Bevestig de selectie met het groene vinkje. 
7. Het duurt ongeveer 60 seconden tot de Lan/Wlan-module van de DR5000 opnieuw wordt opgestart. 
8. De DR5000 kan nu communiceren via het geselecteerde protocol. 

4.2.1.1 Wijzig netwerkprotocol via Wlan 
1. De DR5000 aansluiten op de USB-poort 
2. Nu moet de PC worden aangesloten op de Wlan van de DR500. 

Nadat u het Wlan-netwerk van de DR5000 in het Windows-netwerkdialoogvenster hebt gevonden, klikt u op 
en voer het Wlan-wachtwoord in. (fabrieksinstelling 12345678)  
De verbinding is nu tot stand gebracht. Dit proces duurt normaal gesproken ongeveer 30 seconden. 

3. Open de DR5000 tool. (aansluiting type DR5000 Tool moet op USB zijn ingesteld) 
4. Lan Open instellingen in de DR5000 tool. 
5. Selecteer het gewenste protocol. 
6. Bevestig de selectie met het groene vinkje. 
7. Het duurt ongeveer 60 seconden tot de Lan/Wlan-module van de DR5000 opnieuw wordt opgestart. 
8. De DR5000 kan nu communiceren via het geselecteerde protocol. 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

3 
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4.3 Sluit de PC rechtstreeks aan op de DR5000 via Lan/Wlan 
De DR 5000 kan zo worden ingesteld, dat hij direct vanaf de PC via een Lan-verbinding toegankelijk is. Het controlecentrum werkt dan als een router en biedt 
een DHCP-server voor andere netwerkapparaten. Er zijn twee verschillende manieren om de instellingen te maken. Voor het wijzigen van de Lan/Wlan-
instellingen is altijd een USB-aansluiting nodig. 

4.3.1 Configureer de interne router via het thuisnetwerk en schakel over naar Brigde. 
1. Maak een USB-verbinding met de pc (installeer indien nodig de configuratiesoftware van de centrale 

eenheid). 
2. Maak verbinding met uw thuisnetwerk. 
3. Voeding van de centrale eenheid.  
4. De centrale ontvangt een IP-adres via het thuisnetwerk. 
5. Lan Open de DR5000 instellingen. 
6. Vervolgens moet de Lan bedrijfsmodus worden gewijzigd van Gateway naar Bridge. 

In de Bridge-instelling biedt de DR5000 nu een eigen Lan-netwerk. 
(Aanbevolen wordt om de DHCP-instelling in het verbindingstype te behouden. 

7. Hier kunt u het protocol selecteren dat door het centraal station moet worden gebruikt. 
over Lan/Wlan. 

8. De instellingen moeten nog steeds worden geaccepteerd met het groene vinkje. 
9. Nu start de DR5000 de Lan/Wlan module opnieuw op. Dit proces  

duurt ongeveer een minuut. Wacht tot de gele en blauwe LED's weer aan zijn.  
gelijkmatig knipperen.  

10. Nu moet de centrale eenheid worden losgekoppeld van de voedingsspanning. worden gescheiden. Na ca. 1 
minuut kan de stroomvoorziening worden ingeschakeld kan worden hersteld.  

11. Sluit nu de PC aan op de Lan connector van de DR5000. 
(Belangrijk! Een bestaande Lan/Wlan-verbinding met uw thuisnetwerk moet kan worden gescheiden.) 

12. De PC heeft nu toegang tot de DR5000 via Lan. 

Bekijk uw stap!  
Wij raden de Bridge-modus alleen aan als er geen thuisnetwerk beschikbaar is en een directe  

Lan aansluiting PC <> DR50xx is gewenst! Een verbinding via een bestaande router, USB en de Gateway-
bedieningsmodus is altijd te verkiezen boven de Bridge-bedieningsmodus! Houd er rekening mee dat voor deze 

instellingen meer kennis over Lan/Wlan beschikbaar moet zijn. 
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4.3.2 Interne router configureren via Wlan en overschakelen naar Brigde 
1. Voeding van de centrale eenheid (het starten van de Wlan-module duurt ongeveer een minuut, daarna is 

de centrale eenheid klaar voor gebruik).  
2. De PC moet eerst op de DR500 Wlan worden aangesloten. 

Nadat u het Wlan-netwerk van de DR5000 in het Windows-netwerkdialoogvenster hebt gevonden, klikt u 
erop en voert u het Wlan-wachtwoord in. (Fabrieksinstelling 12345678) De verbinding is nu tot stand ge-
bracht. 

3. Start nu de configuratietool van de DR5000. Bij het openen van het programma kan geen verbinding met 
de DR5000 tot stand worden gebracht vanwege de ontbrekende USB-aansluiting, daarom moet het verbin-
dingstype onder Controle worden gewijzigd in Netwerk. 

4. Lan Open de DR5000 instellingen. 
5. Vervolgens moet de Lan bedrijfsmodus worden gewijzigd van Gateway naar Bridge. 

In de Bridge-instelling biedt de DR5000 nu een eigen Lan-netwerk. 
(Aanbevolen wordt om de DHCP-instelling in het verbindingstype te behouden. 

6. Hier kunt u het protocol selecteren dat door het centraal station moet worden gebruikt. 
over Lan/Wlan. 

7. De instellingen moeten nog steeds worden geaccepteerd met het groene vinkje. 
8. Nu start de DR5000 de Lan/Wlan module opnieuw op. Dit proces  duurt ongeveer een minuut. Wacht tot 

de gele en blauwe LED's weer aan zijn. gelijkmatig knipperen.  
9. Nu moet de centrale eenheid worden losgekoppeld van de voedingsspanning worden gescheiden. Na ca. 1 

minuut kan de stroomvoorziening worden ingeschakeld kan worden hersteld.  
10. Sluit nu de PC aan op de Lan/Wlan van de DR5000. 

(Belangrijk! Een bestaande Lan/Wlan-verbinding met uw thuisnetwerk moet kan worden gescheiden.) 
11. De PC heeft nu toegang tot de DR5000 via WLan. 

Bekijk uw stap! Wij raden de Bridge-modus alleen aan als er geen thuisnet-
werk beschikbaar is en een directe  Lan aansluiting PC <> DR50xx is gewenst! 

Een verbinding via een bestaande router, USB en de Gateway-
bedieningsmodus is altijd te verkiezen boven de Bridge-bedieningsmodus! 

Houd er rekening mee dat voor deze instellingen meer kennis over Lan/Wlan 
beschikbaar moet zijn. 
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4.4 Wi-Fi instellingen 
Dit ingangsmasker is alleen beschikbaar met firmware versie 1.4.x en hoger. 
U kunt de Wlan-instellingen aanpassen via de configuratiesoftware. (Normaal gesproken herkent de DR5000 het IP-adres automatisch.) 
Als de DR5000 uw IP-adres niet herkent, moet het in de netwerkrouter worden gezocht en vervolgens hieronder worden ingevoerd. 
Als u niet over voldoende kennis van netwerktechnologie beschikt, mogen de standaardinstellingen niet worden gewijzigd. Onjuiste wijzigingen kunnen een 
storing in de interne router veroorzaken. 
 
 
 
 
 
IP-adres van de DR5000 
 
Naam (SSID) van het Wlan-netwerk dat de DR5000 
maakt. 
 
Wachtwoord van het Wlan-netwerk van de DR5000 
(wachtwoord in leveringstoestand 12345678) 
 
 
IP-adres van de DR5000 WLAN  
 
DHCP-server van de DR5000 
Hier moeten geen veranderingen worden aange-
bracht. Deze instellingen zijn belangrijk om de Roco 
Wlan muis, mobiele telefoons en tablets te kunnen 
aansluiten. 
 
Dit venster toont alle apparaten (smartphones, ta-
blets, Wlan-handsets, etc.) die op de DR5000 zijn 
aangesloten. Welke stappen nodig zijn, bijv. om een 
Wlan handset aan te sluiten, vindt u in de respec-
tievelijke instructies van de fabrikant. 
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Verbinding met de 
besturingssoftware  
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5.1 inauguratie 

Er zijn veel verschillende manieren om de besturingssoftware aan te sluiten op de DR5000. 
 
Aansluiting via USB COM-poorten 
Eerst heb je de juiste COM-poortnummers nodig. Deze worden weergegeven zodra de DR5000 via USB op de PC is aangesloten. Zodra de DR5000 een verbin-
ding via USB tot stand heeft gebracht, wordt aangegeven welke ComPort aan welk protocol is toegewezen. 
Klik hiervoor op de optie USB 2.0 in de configuratiesoftware. Er verschijnt een scherm met de USB-eigenschappen.  
Het volgende voorbeeld laat zien welk protocol aan de verschillende COM-poortnummers is toegewezen. 
 
Aansluiting via LAN 
Om verbinding te maken via het LAN-netwerk moet u uw eigen router zoeken naar het 
IP-adres dat de DR5000 heeft ontvangen. 
Vanaf firmwareversie 1.4.x wordt hier ook het door de router toegewezen IP-adres 
weergegeven. 
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5.2 Koploper® aansluiten via USB 
Start Koploper en selecteer een nieuwe database uit het menu Algemeen. Voer in de daarvoor bestemde velden de naam van de database, het digitale sys-
teem en het poortnummer in. 

In het volgende voorbeeld is gekozen voor de naam DR5000. Voor het digitale systeem is gekozen voor LocoNet® en poortnummer COM7. 
Volg de instructies op pagina 20 van deze handleiding om het COM-poortnummer te vinden. 
Klik op "Volgende" en dan op "Einde". 
 
Om te controleren of de verbinding werkt, kunt u het peddelsignaal van 
de groene geleider in Koploper stoppen. Koploper is nu via LocoNet® op 
de DR5000 aangesloten en de groene LED op de DR5000 gaat branden. 
Klik op het peddelsignaal van de rode draad en de DR5000 brandt rood. 
. 

 

 

 

 

 

De verbinding is succesvol. 
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5.3 Verbind ITrain® via USB 

Start iTrain en klik op de interface in het menu Wijzigingen. Selecteer in het veld interface S LocoNet©. Open het tabblad "Serial" en selecteer 115200 als 
baudrate, waarna de COM-poort voor LocoNet © moet worden geselecteerd (zie pagina 20). In het volgende voorbeeld hebben we COM7 gebruikt. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klik op OK en probeer verbinding te maken met de DR5000 door op Connect te klikken. In de rechter benedenhoek van iTrain kunt u zien of dit succesvol was 
en of iTrain nu 'online' is. Controleer of de DR5000 reageert op de knoppen Stop en Start. Zo ja, dan is de verbinding met succes tot stand gebracht! 
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5.4 Aansluiten van iTrain® via LAN 
Sluit de DR5000 aan op uw lokale netwerk en start de DR5000 configuratiesoftware. Klik vervolgens op de instellingen voor "100baseT LAN" en het scherm 'LAN
-eigenschappen' wordt geopend. Selecteer onderaan dit scherm 'XpressNet LAN' in de protocolinstellingen en klik op de groene OK-knop. Vanaf iTrain V4 is het 
ook mogelijk om LocoNet® Binary te gebruiken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De DR5000 is nu ingesteld om XpressNet LAN-verbindingen te accepteren. 

 

Ga verder met het instellen van iTrain op de volgende pagina. 
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Start nu iTrain en klik op het menu Wijzigingen in de gebruikersinterface. Selecteer in het veld interface N LocoNet® TCP/TP 

Open het tabblad Netwerk en voer het IP-adres van de 
DR5000 in. 
 
Voer het poortnummer 5550 in. 
Stel timeout 2000ms in. 
 
Klik op OK en probeer verbinding te maken met de 
DR5000 door bovenaan het iTrain-scherm op Connect te 
klikken.  
 

 

 

 

 

 

 

In de rechter benedenhoek van iTrain kunt u zien of dit 

succesvol was en of iTrain nu 'online' is. 

 

 

Controleer of de DR50000 reageert op de knoppen Stop en Start. Als dit het geval is, is de verbinding met succes tot stand gebracht! 
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5.5 Sluit de Traincontroller® aan via USB 

Start de treincontroller en selecteer "Setup Digital Systems" in het menu "Railroad". Klik vervolgens op de knop "Toevoegen" om een nieuwe verbinding te ma-
ken. Selecteer in "Selecteer digitaal systeem" "LocoNet®". Selecteer in het volgende scherm de juiste LocoNet® COM-poort. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Test nu de verbinding door in Traincontroller® op de groene of rode knop te klikken. De DR5000 volgt de instructies van de Traincontroller. Rechtsonder ziet u 
ook de status van de verbinding. 
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5.6 Aansluiten van de Traincontroller® via LAN 

Start de treincontroller en selecteer "Setup Digital Systems" in het menu "Railroad". Klik vervolgens op de knop "Toevoegen" om een nieuwe verbinding te ma-
ken. Selecteer onder "Digitaal systeem" "Lenz Digital Plus / LAN". Voer in het volgende scherm het IP-adres van de DR5000 in. Druk vervolgens op OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test nu de verbinding door in Traincontroller® op de groene of rode knop te klikken. De DR5000 volgt de instructies van de Traincontroller. Rechtsonder ziet u 
ook de status van de verbinding. 
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5.9 Win-Digipet® aansluiten via USB 

De instellingen verwijzen naar WDP 2015.2®. Andere versies kunnen andere instellingen vereisen 
 
Start WinDigipet® en selecteer "Systeeminstellingen" in het menu linksboven. 
 
De instellingen kunnen aan de hand van de voorbeeldafbeelding worden gemaakt: 
(In dit voorbeeld is de DR5000 verbonden met WDP via COM 6) 
 
Digikeijs DR5000 LocoNet® digitaal systeem Type: Digikeijs DR5000 LocoNet® 
Via LAN: schakel het vakje niet aan 
Baudrate: 57600 
De twee vinkjes "Schermweergave van alle loccommando's" en "Positieweergave van de magneti-
sche artikelen" moeten eveneens worden gecontroleerd. 
 
Sluit WinDigipet® nu af door op "Spoke & Close" te klikken en start WDP opnieuw op om de ver-
binding opnieuw te initialiseren. 
 
 
 
In de volgende stap moeten de feedbackmodules worden ingevoerd. 
 
Klik op New RM Module Assignment en voer de feedbackmodules in zoals in de afbeelding rechts. 
Het aantal feedbackmodules is uiteraard afhankelijk van het aantal modules dat ze gebruiken. 
 
Digikeijs DR5000 LocoNet® digitaal systeem 
 
Feedbackmodules met 16 ingangen moeten worden verdeeld in twee 8-voudige modules. 
bijv. module 1 tot module 1 tot module 1 contacten 1-8 en module 2 tot module 2 contacten 9-16 
Sluit WinDigipet® nu af door op "Spokes & Close" te klikken en start WDP opnieuw op om de 
feedbackmodules opnieuw te initialiseren. 
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6.0 Verbind Win-Digipet® via LAN 

De instellingen verwijzen naar WDP 2015.2®. Andere versies kunnen andere instellingen 
vereisen 
 
Start WinDigipet® en selecteer "Systeeminstellingen" in het menu linksboven. 
 
De instellingen kunnen aan de hand van de voorbeeldafbeelding worden gemaakt: 
 
Type digitaal systeem: DR5000 LocoNet® Digiceijs 
Via LAN: Vink het vakje aan 
IP-adres van de DR5000: IP-adres van de DR5000 toegewezen via DHCP. 
TCP-poort 1: 5550 
De twee vinkjes "Schermweergave van alle locopdrachten" en "Positieweergave van de 
magnetische artikelen" moeten eveneens worden gecontroleerd. 
 
Sluit nu het WinDigipet® invoermasker door te klikken op "Spoke & Close" en start WDP 
opnieuw op om de verbinding opnieuw te initialiseren. 
 
 
In de volgende stap moeten de feedbackmodules worden ingevoerd. 
 
Klik op New RM Module Assignment en voer de feedbackmodules in zoals in de afbeelding 
rechts. Het aantal feedbackmodules is uiteraard afhankelijk van het aantal modules dat ze 
gebruiken. 
 
Digikeijs DR5000 LocoNet® digitaal systeem 
 
Feedbackmodules met 16 ingangen moeten worden verdeeld in twee 8-voudige modules. 
bijv. module 1 tot module 1 tot module 1 contacten 1-8 en module 2 tot module 2 contac-
ten 9-16 
 
Sluit WinDigipet® nu af door op "Spokes & Close" te klikken en start WDP opnieuw op om 
de feedbackmodules opnieuw te initialiseren. 
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Konfigurations 
Optionen 
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7.1 ext88N 
De ext88N-connector van de DR5000 is een S88N® compatibele bus*. 
1) Aantal aangesloten S88N® terugmeldmodules met 16 ingangen.* 
2) Aantal aangesloten S88N® terugmeldmodules met 8 ingangen.* 
3) Totaal aantal aangesloten terugmeldcontacten. 
4) Eerste terugmeldingscontact van de 1. aangesloten s88® module. 

De volledige s88® terugkoppelingsketen kan overal in het feedbackbereik 1-2048 worden gelokaliseerd. 
5) Bij het inschakelen van de railuitgang (groene knop) worden alle ingangen via de verschillende bussen gesignaleerd. 
6) Wachttijd na het inschakelen voordat de contacten worden gemeld. 
7) Volledig overzicht van alle aangesloten S88N® contacten. 
8) Accepteer de huidige instellingen 
9) afbreken 
*Let op: Als er geen S88-feedbackmodules zijn aangesloten en er wordt een andere terugmeldingsbus gebruikt, moet het getal 0 voor de "Aantal XX ingangs-
modules" worden ingesteld, anders kan er een adresconflict met de andere feedbacksystemen optreden. 
. 

3-draads werking: Vanwege de H-brug (spooruitgang) in de DR5000 mogen de DR4088GND feedbackmodules niet tegen de 
spoormassa worden gebruikt, zoals anders gebruikelijk is. Dit leidt onvermijdelijk tot de vernietiging van de DR5000.  

Hetzelfde geldt ook voor alle andere feedbackapparaten (fabrikanten van derden) die tegen de grond schakelen.  
Als een 3-draads driver nog steeds met de DR5000 wil rijden en bevestigen, moet de DR4088OPTO worden gebruikt. 
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7.1.1 Gebruik ext88N om magnetische items te controle-
Met de DR5000 is het mogelijk om eenvoudig te schakelen tussen magnetische artikeladressen via terugmeldmodules die zijn aangesloten 
op de ext88N-bus (DR4088GND, 4088OPTO). 
Voor deze functie zijn de eerste 8x16 feedback ingangen (maximaal 128 feedback ingangen) op de ext88N bus voorzien. Als deze functie 
wordt gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de terugmeldmodules voor het aansluiten van knoppen of schakelaars altijd recht-
streeks op de ext88N-bus van de DR5000 moeten worden aangesloten!  

1 

2 

3 

4 

1) Aantal terugmeldmodules voor drukknoppen of schakelaars. 
2) Functieselectie voor het gebruik van de feedback-unit. 

Pair Twee knoppen per schakelaar, in totaal twee ingangen zijn nodig voor de   
  DR4088. Conventionele wisselcontrole met de 'Rode' en 'Groene' toetsen  
Toggle  Eén drukknop per wissel, één ingang vereist op de DR4088.  

  De term toggle betekent: 
  Druk op de knop, wisselschakelaars van "recht naar gebogen".  
  Druk nogmaals op de knop, wissel schakelt van "gebogen naar recht".  
 OnOff Eén schakelaar per wissel, één ingang vereist op de DR4088.  
  OnOff betekent: 
  Schakelaar aanzetten, "Gebogen wissel". 
  Knevelschakelaar Uit, "Rechte schakelaar".  
  De DR5000 schakelt het wissel zodra de stand van het wissel verandert. 
3) Selectie van hoe het Magnat artikel moet schakelen. 
4) Adresseer het magnetische artikel dat moet worden geschakeld. 
5) Als de 'Pair' functie is geselecteerd, moet het adres twee keer worden ingevoerd (één keer 

voor de rode knop en één keer voor de groene knop). 
6) Accepteer huidige instellingen 
7) afbreken 

5 6 
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7.2 LocoNet® B 

1) Productnummer van de LocoNet® module. 
Het productnummer kan worden ingevoerd in 4 cijfers, bijv. Digikeijs, of in 5 cijfers, bijv. Uhlenbrock®. 

2) LNCV Lees- en/of programmamoduleadressen. 
3) LNCV LocoNet® Lees CV's en/of programma. 

De waarden kunnen decimaal of bitwise worden ingevoerd (door aan te vinken). 
4) LocoNet® Feedback Monitor. De verschillende kleuren karakteriseren de verschillende feedbackbussen. 
5) Geavanceerde instellingen. (Alleen ervaren gebruikers moeten hier wijzigingen aanbrengen. 

*Spoeltijd    LocoNet® special (normaal gesproken kan hier niets worden gewijzigd)*. 
*FastClock factor   LocoNet® special (normaal gesproken hier niet instelbaar)*. 
Trage module timing.   Kan worden geactiveerd bij problemen met LocoNet® apparaten van andere fabrikanten. 
*Oorzaak van de stemming.  Wordt gebruikt om de exacte baudrate in LocoNet® aan te passen. 
*Temperator tuning.   Hier kunnen de steilheid van de rand en de hoogte van de rand worden aangepast. 

6) Bekijk uw stap! Als een of meer DR5088RC's op de DR5000 zijn aangesloten, moet deze instelling overeenkomen met de RailCom Sens Direction instelling 
in de DR5088RC! (zie gebruiksaanwijzing DR5088RC Steite 20) 

7) Overzicht van de aangesloten LocoNet® Boosters. Hier wordt enige informatie over de LocoNet® Boosters weergegeven. 
8) Accepteer de huidige instellingen. 
9) afbreken 

2 3 4 5 

7 

1 

8 9 

*Hint* 

Hier mogen alleen ervaren gebruikers  
Veranderingen doorehmen. 
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7.3 LocoNet® T 

1) Productnummer van de LocoNet® module. 
Het productnummer kan worden ingevoerd in 4 cijfers, bijv. Digikeijs, of in 5 cijfers, bijv. Uhlenbrock®. 

2) LNCV Lees- en/of programmamoduleadressen. 
3) LNCV LocoNet® Lees CV's en/of programma. 

De waarden kunnen decimaal of bitwise worden ingevoerd (door aan te vinken). 
4) LocoNet® Feedback Monitor. De verschillende kleuren karakteriseren de verschillende feedbackbussen. 
5) Geavanceerde instellingen (alleen ervaren gebruikers mogen hier wijzigingen aanbrengen. 

(Voor meer informatie zie LocoNet B) 
6) Accepteer de huidige instellingen. 
7) Afbreken 
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7.4 Hoofdspooruitgang Spooruitgang Spooruitgang 
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7 

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet, RS-Bus and Railcom is a trademark registered in the name 
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8 9 

1) Genereer RailCom® uitsparingen. 
2) Polariteit van de RailCom® uitsparing. 
3) Activering van de automatische RailCom® polariteitsverandering. 
4) Maximale stroom die de spooruitgang naar de rails levert. 
5) Kortsluitvertraging voor het uitschakelen van de spooruitgang. 
6) Temperatuur van de interne versterker. 
7) De huidige stroom in milliampères geleverd door de centrale eenheid. 
8) Accepteer de huidige instelling 
9) afbreken 

10) Hoogste korte adres van de locomotief die kan worden aangesproken 
11) Standaard snelheidsniveaus waarmee de locomotieven worden aangespro-

ken 
12) Selectie van welke F-functies in de verversingscyclus worden verzonden  

ommezwaai 
13) Accepteer de huidige instelling 
14) afbreken 
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1) Eerste schakelaar (1.magnetic article adres) die moet worden geadresseerd. 
houding.  
0 =  Roco® (verschuiving van magnetische artikeladressen +4) 
1 =  Magnetische artikeladressen Normen conform RCN 213
(standaardinstelling!) 

2) Minimale inschakeltijd van de magnetische artikelen. 
3) Maximale inschakeltijd van de magnetische artikelen. 
4) LDT® wisselendecoder  

(aankruisvakje om problemen met LDT® -wisseldecoders te activeren) 
5) Signaalpolariteit. In geval van problemen met LDT® -wisseldecoders  

Selecteer positief of negatief. 
6) Accepteer de huidige instelling. 
7) afbreken 

6 7 
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3 

8) Aantal "preambule" bits:  
Normaal gesproken hoeft deze instelling niet gewijzigd te worden. 
(Opmerking: Deze waarde kan worden verhoogd voor problemen met de-
coders zonder Railcom. 

9) Snelheid herhaling:  
Hier bepaalt u hoe vaak de snelheid in de verversingscyclus wordt uitge-
zonden. 

10) F x-F x Herhaling van de verpakking: 
Dit bepaalt hoe vaak de F-functies in de verversingscyclus worden uitge-
zonden. 

11) Herhaal dit pakket met schakelaars: 
Hier bepaalt u hoe vaak de schakelpakketten in de verversingscyclus wor-
den overgedragen. 

12) Accepteer de huidige instelling 
13) afbreken 
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® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz 
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7.5 XN + FB BUS (XpressNet®) 

1) Schakel XpressNet® in of uit. 
2) Omgekeerde schakelcommando's. 
3) Activeer locinformatie-uitzending (Windigipet®). 
4) Start het adres van de module voor terugmeldingen op het XpressNet® -protocol.  

(Belangrijk! Alles onder dit adres wordt behandeld als een wisselcommando. Deze instelling is belangrijk voor de Roco® Multimaus® om de Roco® Multi-
maus® in staat te stellen om schakelaarweergave wordt bijgewerkt in het display) 

5) Activeer de detectie van de aangesloten R-Bus® terugmeldmodules. 
6) Tijdsinterval tussen de meldingen van de R-Bus® modules. 
7) Eerste terugmeldcontact van de 1. aangesloten R-Bus® module. 

(De volledige R-Bus® feedback ketting kan overal in het feedbackbereik van 1-2048 geplaatst worden. 
8) Bij het inschakelen van de spooruitgang (groene knop) worden alle ingangen via de verschillende bussen gesignaleerd. 
9) Volledig overzicht van alle aangesloten R-Bus® feedbackmodules. 

Zodra u een R-Bus® terugmeldmodule hebt aangesloten, wordt het aantal terugmeldpunten automatisch gedetecteerd. 
10) U kunt deze wizard gebruiken om R-Bus® feedback modules aan te spreken en te configureren. 
11) Feedback basismodule. 
12) Wachttijd na het inschakelen voordat de contacten worden gemeld. 
13) XpressNet® Central/Version. Hier geeft u aan welk type centrale eenheid en welke XpressNet® versie de DR5000 aan het XpressNet® rapporteert. 
14) Als XpressNet® handheld-besturingen op de XN/FB-busaansluiting zijn aangesloten, moet deze instelling indien nodig worden opgegeven. 
15) Z21® 3.6 *    Roco® Multi muis®, Roco® Wlan muis. (standaardinstelling) Functies F11-F20 mogelijk met de multi-muis. 

LH100/LZ100 /Compact*  Lenz handheld-regelaar 
DR5000*    DR5000-modus  

10 
3 
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11 

13 

* Wanneer u een Roco® Multi muis of een Roco® Lok muis gebruikt, gebruik dan Z21 3.6 
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7.5.1 XN + FB BUS feedbackmodules configureren 

Om de feedback te programmeren, volgt u de instructies in de wizard. 
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7.6 PB-Bus®  
 

2) Kortsluitvertraging in milliseconden 
3) Weergave van de gedetecteerde B-Bus® boosters. 
4) Booster nummer dat een kortsluiting heeft gedetecteerd.7 
5) Accepteer de huidige instellingen 
6) afbreken 
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2 

3 

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz 
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7.7 RS Bus® 
 

1) Schakel RS-Bus® in of uit. 
2) Eerste contact in de RS-Bus®. De volledige RS-Bus® feedback ketting kan overal in het feedbackbereik van 1-2048 geplaatst worden. 
3) Activeer de LDTT® -timing (in geval van problemen met LDT®-RS Feedback). 
4) Bij het inschakelen van de spooruitgang (groene knop) worden alle ingangen via de verschillende bussen gesignaleerd. 
5) Wachttijd na het inschakelen voordat de contacten worden gemeld. 
6) Volledig overzicht van alle aangesloten RS-Bus® feedbackmodules. 
7) Met deze wizard kunt u RS-Bus® feedbackmodules adresseren en configureren. 

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz 
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7.7.1 Configuratie van RS-Bus® terugmeldmodules 
Om de feedback te programmeren, volgt u de instructies in de wizard. 
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1 

7.8 programmatraject  
1) Keuze van programmering of hoofdspoor (POM) programmering. 
2) Decoder adres. 
3) CV-nummer. Invoer als decimale waarde 
4) CV waarde. Invoer als decimale waarde 
5) Bits. Durch anhaken können die einzelnen Bits.   De afzonderlijke bits kunnen worden geactiveerd door het vakje aan te vinken. 
6) Status van het uitlees- of programmeerproces. 

OK   Uitlezen, schrijfoperatie OK. 
Uitlezing mislukt,  schrijfoperatie mislukt. 
TimeOut   geen decoder gedetecteerd. 

7) Weergave van de gemeten belasting op het programmeerspoor tijdens het uitlezen of programmeren. 
(Als er tijdens het programmeren geen stroom wordt weergegeven, staat er geen locomotief op het programmeerspoor. 

8) Als de decoder slecht wordt herkend, kan de Ack-stroom hier worden gevarieerd (minder/meer).  
(Helaas kan hier geen uitspraak worden gedaan wat hier beter is, elke decoder is anders. 

9) In geval van problemen met de DR5088RC bij het lezen van CV's via POM is het aan te bevelen deze waarde te verhogen. 
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7.9 USB 2.0  
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1) Het serienummer van de aangesloten DR5000.  
2) De toegewezen COM-poorten van de DR5000. 
3) De huidige firmware versie van de DR5000. 
4) De laatst beschikbare firmware versie. 
5) Start de firmware-update. 
6) Status van de firmware-update. 
7) Zet de DR5000 terug naar de fabrieksinstelling. 

8) afbreken 

8 

Opmerking: Vanaf firmwareversie 1.2.8 wordt de huidige configuratie van 
de DR5000 automatisch opgeslagen voor de firmware-update en na een suc-

cesvolle update teruggeschreven naar de DR5000. 
Om veiligheidsredenen moet u de gegevens echter altijd exporteren om de 

huidige DR5000 instellingen op te slaan! 
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8.0 Power 
 

22V 
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1 

8.1 Infrarood instellingen 
 

1) Decoderadressen in verband met infrarood-afstandsbediening. 
2) Voer de adressen in die bij het gewenste kanaal van de infrarood-afstandsbediening horen 

2 
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Beheersing 
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1 

9.1.1 Snelheidsregelaar en bedieningspaneel in het algemeen 
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10 

1) Hier kunt u kiezen hoe de DR5000 op de PC wordt aangesloten. 
2) Deze optie opent een logvenster. Alle commando's zijn hier opgenomen,  

die van en naar de afdeling worden gestuurd. 
3) Selecteer taal.  
4) Gebruik deze optie om een nieuwe LokController te openen. 
5) Opent een nieuw bedieningspaneel waarmee magnetische items kunnen worden 

bediend. 
6) Deze twee knoppen kunnen worden gebruikt om de huidige instellingen te wijzigen 

van de DR5000 kan worden opgeslagen of opnieuw worden geladen. 
7) Geeft de huidige processortemperatuur van de DR5000 weer. 
8) Geeft de huidige H-Bridge temperatuur van de DR5000 weer. 
9) Stel dit vinkje in, waarna de laatste loctoestand wordt weergegeven, na Stop->Go 

naar alle locomotieven. Belangrijk! Voor het uitschakelen van het bedieningspaneel 
Stop moet geactiveerd zijn. 

10) Selecteer of de spoorspanning na het inschakelen actief is. 
11) Wachttijd na het inschakelen voor het activeren van de spoor-

spanning 
12) Hier is het mogelijk om aan individuele locomotieven een indivi-

dueel snelheidsniveau toe te wijzen dat afwijkt van de basisinstel-
ling.. 

13) scripting 
14) DR Script is een BASIC / Assembler gelijkaardige, op tekst geba-

seerde programmeertaal. Met Dr. Script heeft u de mogelijkheid 
om zelfs complexe processen te besturen met behulp van een 
product uit de DR50xx serie. Meer informatie over Dr. Script is te 
vinden in de afzonderlijke documentatie. 

11 

12 

13 

http://www.crwflags.com/fotw/images/n/nl.gif


DR5000 DIGICENTRAL 

P 57 www.digikeijs.com 

Firmware 1.5.1 Stand 2018.09.27 

9.1.2 Functies en werking van de snelheidsregelaar 

1) Adres voor gebruik met de snelheidsregelaar. 
2) Weergave van snelheidsstappen, richting, RailCom-informatie (alleen weerge-

geven als er een DR5088RC is aangesloten). 
3) voorselectie van de snelheid  
4) Stop / Go (schakel de spoorspanning uit). 
5) Verlichting aan/uit. 
6) Functies (F1 tot F28) aan/uit. 
7) Adres overbrengen naar de IR-handsetcontroller 
8) Noodstop 
9) Stop met remvertraging 
 
De locomotief kan worden bestuurd door met de muis op het betreffende symbool 
te klikken of met het PC-toetsenbord. 

Toetsenbord commando's: 
Pijl omhoog   Versnellen  
Rem naar   beneden pijl  
Pijl naar links   Richting van de terugreis  
Pijl naar rechts  Rijrichting vooruit  
F1 - F12   Activeer de locfuncties F1 - F12. 
ruimte    noodstop  
0 bij    stop met remvertraging 
numeriek toetsenbord 
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9.1.3 Snelheidsregelaar bij gebruik van de DR5088RC 
Als een DR5088RC in combinatie met de DR5000 wordt gebruikt, kan de opgeroepen snelheidsregelaar ook extra informatie weergeven die via Railcom® wordt 
uitgelezen. Waarden worden alleen weergegeven als de DR5088RC een verandering detecteert. 

1) Adres 
2) Weergave van het blok waarin de opgeroepen locomotief zich bevindt 
3) QoS-berichten. Signaalkwaliteit van de Railcom® berichten. 

Dit bericht kan worden gebruikt om een verklaring te genereren over de toestand (vervuiling) van de sporen of locomotief. 
De berichten worden door de decoder gerapporteerd in %. 
 0%  alle commando's zijn aangekomen (spoor of locomotief schoon). 
 100%  van de commando's zijn niet aangekomen (spoor of locomotief vuil). 

4) Weergave van de huidige snelheid 
Helaas kan hier geen uitspraak worden gedaan over wat hier wordt getoond. Sommige decoders geven hier de snelheidsstappen, een willekeurige waarde of 
de snelheid in Km/h aan. Neem contact op met de fabrikant van de decoder voor meer informatie. 

5) Rails richting gedetecteerd. 
6) Geselecteerde rijrichting. 
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9.1.4 Configuratie van de snelheidsregelaar voor meervoudige tractie 
Met de DR5000 is het mogelijk om eenvoudig meerdere tracties te configureren. Hierdoor kunnen meerdere locomotieven tegelijkertijd met één snelheidsre-
gelaar worden bestuurd met één voorlooplocomotief. 

1) Open een nieuwe snelheidsregelaar met het adres van de locomotief in de meervoudige tractie  
2) Klicken Sie mit der rechten zou moeten zijn. 
3) Klik met de rechtermuisknop op het adresveld. 

Voer nu de voorste locomotief in het invoerveld in (hier het locadres 1 als voorbeeld) en druk op EN-
TER. 
"De locomotief met adres 2 is nu gekoppeld aan de locomotief met adres 1.". 

4) Snelheidsregelaar van de voorste locomotief met het adres 1. 
5) Snelheidsregelaar van de gekoppelde locomotief met het adres 2. 

(De aandrijfmogelijkheden zijn opgeruwd om aan te geven dat de locomotief deel uitmaakt van een 
meervoudige tractie. 

6) Om de meervoudige tractie weer ongedaan te maken, klikt u met de rechtermuisknop op het veld Multi-
ple Tr. in de rijregelaar van de gekoppelde locomotief en bevestigt u de ontkoppeling met de linker 
muisknop. De locomotief is nu losgekoppeld van de meervoudige tractie en kan weer normaal worden 
gereden. 
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9.2 Scripten met DR. script  
DR Script is een BASIC / Assembler gelijkaardige, op tekst gebaseerde programmeertaal. Met Dr. Script heeft u de mogelijkheid om zelfs complexe processen te be-
sturen met behulp van een product uit de DR50xx serie. Meer informatie over Dr. Script is te vinden in de afzonderlijke documentatie. 
1) Open script. Ist dieser Haken gesetzt gesetzt wird zuletzt automatisch nach dem hochlacht. 
2) Als dit vakje is aangevinkt, wordt het laatste script dat wordt aangeroepen automatisch gestart nadat de DR50xx is gestart. 
3) Selecteer printer. 
4) Vraag om hulp. 
5) Debug modus. 
6) Start het geselecteerde script. 
7) Stop het geselecteerde script (PAUSE). 
8) Stop het geselecteerde script. 
9) Sla het script op. 
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verbindend 
voorbeelden 

3-draads werking: Vanwege de H-brug (spooruitgang) in de DR5000 mogen de DR4088GND feedbackmodules niet tegen de spoormassa 
worden gebruikt, zoals anders gebruikelijk is. Dit leidt onvermijdelijk tot de vernietiging van de DR5000. Hetzelfde geldt ook voor alle 
andere feedbackapparaten (fabrikanten van derden) die tegen de grond schakelen. Als een 3-draads driver nog steeds met de DR5000 
wil rijden en bevestigen, moet de DR4088OPTO worden gebruikt. 
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10.1 ext88N/S88N® feedbackmodules (DR4088CS) 

DR5000 in combinatie met S88N® terugmeldmodules 
De ext88N connector van de DR5000 is een compatibele S88N® bus. 
In dit voorbeeld worden de feedbackmodules DR4088CS (stroomsensoren) gebruikt. Deze 
feedbackmodules zijn met de DR5000 en met normale RJ45-kabels met elkaar verbonden. 
Er kunnen maximaal 16 S88N® -modules met elk 16 ingangen op de centrale worden aange-
sloten. In totaal 256 feedback apparaten (S88N®/ext88N ) kunnen worden beheerd door de 
DR5000. 
3-draads werking: Vanwege de H-brug (spooruitgang) in de DR5000 mogen de DR4088GND 
feedbackmodules niet tegen de grond worden gebruikt, zoals anders gebruikelijk is. Dit 
leidt onvermijdelijk tot de vernietiging van de DR5000. Hetzelfde geldt ook voor alle andere 
feedbackapparaten (fabrikanten van derden) die tegen de grond schakelen. Als een 3-
draads driver nog steeds met de DR5000 wil rijden en bevestigen, moet de DR4088OPTO 
worden gebruikt. 
. 
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10.2 LocoNet® Booster 
 

DR5000 in combinatie met de DR5033 LocoNet® Booster 

Met de DR5033 LocoNet® Booster kunt u eenvoudig de maximale prestaties van de DR5000 

verhogen. Elke booster heeft een vermogen van 3 ampère. Daarnaast heeft de DR5033 

Booster een automatische fase rotatie. Dit betekent dat u geen rekening hoeft te houden 

met de juiste polariteit van de rails. 
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10.3 LocoNet® feedbackmodules (DR4088LN-CS) 
 

DR5000 in combinatie met LocoNet feedbackmodules (DR4088LN-CS) 

In dit voorbeeld worden de LocoNe®t modules DR4088LN-CS (stroomsensorprincipe) ge-

bruikt. Deze feedbackmodules worden via LocoNet® op de DR5000 aangesloten. Op de Lo-

coNet® T-bus van de centrale kunnen maximaal 128 modules met elk 16 ingangen worden 

aangesloten. 

 

In totaal zijn er dus 2048 feedbacksignalen mogelijk. Alle andere aangesloten terugmeldmo-

dules die via ext88N of R-Bus® zijn aangesloten, moeten van deze 2048 terugmeldmodules 

worden losgekoppeld. 
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10.4 XpressNet® und R-Bus® feedbackmodules (DR4088RB) 
 

DR5000 in combinatie met R-Bus® terugmeldmodules (DR4088RB) 

In dit voorbeeld worden de terugmeldmodules DR4088RB gebruikt.  

Deze feedbackmodules worden via R-Bus® aangesloten op de DR5000 centrale eenheid. U 

kunt maximaal 10 modules met elk 16 ingangen aansluiten op de R-Bus® van de DR5000. Op 

deze manier kunnen maximaal 160 feedbackapparaten worden aangesloten. 

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz 
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10.5 (P)B-Bus® Booster 
 

DR5000 in combinatie met de DR5033 B-BUS® B-Booster 
Met de DR5033 B-BUS® B-Booster kunt u eenvoudig de maximale prestaties van de DR5000 
verhogen. Elke booster heeft een vermogen van 3 ampère. Bovendien heeft de DR5033 
Booster een automatische fase rotatie. Dit betekent dat u geen rekening hoeft te houden 
met de juiste aansluiting van de rails. 
 
U kunt maximaal 4 boosters op de DR5000 aansluiten via de (P) B-Bus. 
 
In plaats van de Digikeijs DR5033 Booster kan ook de Roco® 10764 Booster worden ge-
bruikt. 

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz 
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10.6 DR5088RC in Kombination mit der DR5000 

DR5088RC in combinatie met de DR5000 
In dit voorbeeld worden de DR5088RC Railcom® detectoren gebruikt in combinatie met de 
DR5000. 
 
De DR5088RC wordt aangesloten op een LocoNet® kabel en het LocoNet® van de DR5000.  
De TRACK INPUT van de DR5088RC wordt aangesloten op de TRACK OUTPUT van de DR5000. 
 
U kunt tot 120 DR5088RC Railcom® detectoren met 17 ingangen op de DR5000 aansluiten. In 
totaal zijn maximaal 2048 terugkoppelingen mogelijk. 

    

 

   

Modul 1 
Detector Adresse  

1 bis 16 

Modul 2 
DetektorAdresse 

17 bis32  

Detektor 1 Detektor 2 Detektor 3 Detektor 10 Detektor 18 Detektor 17 Detektor 19 Detektor 26 

Globaler Detektor 
1001 

Globaler Detektor 
1017 
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11.0 Appendix 

11.1 Roco® Wlan Multimaus en Roco® Multimaus POM gelezen met DR5000 en DR5088RC 

Met firmware versie 1.5.1 van de DR5000 kan de Roco® Wlan muis of de Roco® Multi muis, in combinatie met een DR5088RC, gebruikt worden om 
CV's op het hoofdspoor (POM) te lezen. 
 
Voorwaarden om POM-lezen te laten werken: 
• De huidige firmware moet op de Roco® Wlan-muis worden geïnstalleerd. 
• Op de Roco® multimuis moet minstens firmwareversie 1.03 geïnstalleerd zijn. 
• De Roco® muis moet worden aangesloten op de XN+FB connector van de DR5000. 
• De Roco® Wlan-muis moet via Wlan op de DR5000 worden aangesloten. 
• De DR5000 moet beschikken over firmware versie 1.5.1. 
• De instelling Z21® 3.6 moet worden geselecteerd in de XN+FB instellingen van de DR5000. 

• Ten minste één DR5088RC moet via LocoNet® en het spoor op de DR5000 worden aangesloten.´ 
• Railcom® moet in de DR5000 en in de locdecoder worden geactiveerd! 
• De POM-instelling moet actief zijn in de Wlan-muis of Roco® -muis. 

(Instellingen Roco® MM: Menu -> Programmering -> Modus -> POM) 
Voor meer gedetailleerde informatie over hoe u deze instelling kunt selecteren, verwijzen wij u naar de instructies voor de multi-muis of de Wlan

Opmerking: omdat de geactiveerde functie groter is dan F10 via XpressNet® kan alleen worden geactiveerd als de spanning in de Roco® Multimaus of 
Roco®  
WlanMouse, is het mogelijk dat de Roco® Multimaus of Roco® WlanMouse dit niet opmerkt. Dit wordt aangegeven door knipperende functies die groter 
zijn dan F10. Als de multi-muis of de Roco® Wlan-muis dit gedrag vertoont, is het voldoende om de multi-muis eenmalig los te koppelen en weer aan te 
sluiten of om de Wlan-muis uit- en weer aan te zetten, dan is het knipperen verdwenen. 
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11.2 Firmwareversies van de release notes 

Version V1.5.1: 
 
Firmware: 
• Voltooide LocoNet® -implementatie van Daisy® II-ondersteuning voor adresprogrammering / -lezen 
• Voltooide LocoNet® implementatie van IB-V2.0 ondersteuning voor het programmeren en lezen van lange adressen. 
• LocoNet® kan nu met de "Daisy Tool" werken via de DR5000 LocoNet® COM-poort. 
• LocoNet® kan nu werken met de "Daisy Update" via de DR5000 LocoNet® COM-poort.  
• Configuratieoptie toegevoegd voor het instellen van XpressNet® Command Staion Type en protocolversie. 
•  Ondersteuning toegevoegd voor MultiMAUS(®) F13-F20, die consistent is tussen meerdere muizen. 
• Een "loc-staal"-melding (knipperend locpictogram) toegevoegd voor muizen en LH-handbedieningen. 
• POM-CV-lezing toegevoegd voor MultiMAUS® (van FW V1-04) en WLANmaus® (van FW V1-07) wanneer de DR5088RC is ingesteld met de DR5000. 
 
App: 
• Het scherm XB+FB Bus Properties is gewijzigd om de configuratieoptie voor de XpressNet® -versie en het type paneel toe te voegen. 
• Het installatieproces is volledig herzien.  
• Nu is de installateur zelf uittrekbaar en ondersteunt hij de update-optie.  
• Het is niet langer nodig om de vorige versie te verwijderen. 
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Version V1.5.0: 
Firmware: 
-  
• Het gehele programmeerspoorbedrijf werd fundamenteel herzien en verbeterd.  
• Onafhankelijk van de DR5000 revisie is het nu mogelijk (op het demosysteem) om bijna elke decoder zonder fouten te lezen. 
• Daisy® II en IB Basic-Slave kunnen CV's lezen en schrijven.  
• Programmeerspoor = lezen & schrijven, hoofdspoor = alleen schrijven (omdat de Uhl-apparaten geen POM kunnen lezen)  
• Lees adres en programma (optie op Daisy II) worden (nog) niet ondersteund. 
• In het programmeergebied worden zowel het lezen als het schrijven van POM's herzien en sneller en betrouwbaarder gemaakt.  
• Met b.v. JMRI kunt u nu alle decoders snel en comfortabel via POM uitlezen. 
• OPC_IMM_PACKET Dit LocoNet-commando is nu volledig geïmplementeerd, zodat bijvoorbeeld JMRI de zogenaamde signaalmastaspecten naar zo-

genaamde Extended Accessory Decoders kunnen worden gestuurd. 
• Ook voor RailCom-informatie is de opgegeven spoorpolariteit nu correct, zelfs als "in locadres" is geselecteerd. 
 
App: 
• NIEUW! DR.SCRIPT IS HIER! Dr.Script is hier! Na de installatie vindt u Dr.Script.pfd en enkele voorbeelden in de installatiemap. Scripting kan gevonden 

worden onder "Control | Scripting". 
• De firmware-update is verbeterd zodat de app niet bevriest tijdens het knipperen. 
• Het venster met de locaandrijving bevat aanvullende informatie voor RailCom Actuele Snelheid & QoS. 
• De producthandleiding kan worden geopend door op de knop "DIGIZENTRAL" te klikken. 
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