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Úvod

1 -  Úvod

Dobrý den,

děkuji za zakoupení dekodéru IQDecoder, pevně věřím, že uspokojí Vaše požadavky.

Dékodér je vyroben na základě nedostatku podobného zboží na trhu. Při  vývoji  jsem si stanovil
několik  cílů  –  potřeby modeláře  na prvním místě,  jednoduchost  obsluhy,  univerzálnost  zařízení.
Sestavil  jsem tak  zařízení,  které  primárně  plní  požadavky  zákazníků  a  nebude  jen  umět  něco
ovládat. Při návrhu a stavbě jsem se soustředil přesně na situace, které uživatele trápí a které jiné
dekodéry neumí, nebo jen částečně. 

Na trhu je spousta zařízení a zákazník tudíž neví, co přesně vybrat. Pro běžného člověka je zde
množství produktů různých parametrů a variant. Velmi lehce se stane, že některé zařízení koupíte a
až časem zjistíte,  že některou vlastnost  výrobce nedomyslel,  či  přímo nezvládl.  Bohužel  je  toto
běžný stav  aktuálního trhu.  I  proto vznikl  tento  dekodér,  který  je  součástí  kompletního systému
ovládání modelové železnice – aktuálně v přípravě či výrobě.

Je mi jasné, že se uživatel nemusí orientovat a právě proto budu velmi brzy publikovat postupy a
návody, jak docílit toho či onoho nastavení dekodéru či dalších věcí ohledně modelové železnice. 

Z toho samého důvodu se však IQDecoder liší od ostatních. Nejen, že si kladu za cíl vyrobit zařízení,
které zde není, ale zároveň chci vždy ukázat jak funguje ta či ta část. 

Nejedná se tedy jen o hračku pro velké či malé kluky, ale zároveň o výukový nástroj.

Přeji Vám úspěch při stavbě Vašeho kolejiště a těším se na fotografie Vašich kolejišť

Tomáš Emresz – IQtrains.cz
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2 -  IQDecoder – představení
Představte si na chvíli Vaše kolejiště. 

Je  večer,  kolejiště  ožívá...  Pouliční  lampy se  rozsvěcí,  majáček  pro  letadla  na  nedalekém
komínu bliká, v domečku za městem právě lidé zapínají svou barevnou televizi, na kopci se stále
otáčí větrný mlýn, jen ta cedule s názvem nádraží není opravena a blikají jí dvě písmena v názvu
stanice. Strojvedoucí hodlá odstavit  lokomotivu do depa, kterému se rozsvítil  blikající  maják nad
vjezdem, a tak čeká, až se otevřou vrata. Za chvíli přijíždí rychlík na Prahu, a je potřeba mu nastavit
vlakovou cestu ke druhému nástupišti…

Tento krátký příběh je zde pro ukázku toho, co Váš nový IQDecoder umí. Každý z jeho 24
výstupů je připraven ovládat jedno či více zařízení. Proč jedno či více ? To záleží na Vás, je možno
zapojit „všechna“ světla na jeden výstup, avšak zapnou či vypnou se všechny najednou a stejně.
Nebo naopak zapojit každé světlo zvlášť a umožnit tak jejich nezávislé poblikávání. Třetí možností je
výše uvedené možnosti zkombinovat, to už je plně na Vašem rozhodnutí a návrhu. 

Ovládat každý výstup zvlášť je prima, ještě lepší je však spojit výstupy do skupiny a ovládat tak
například celou ulici či celé pouliční osvětlení jedním tlačítkem. K tomu pak slouží až 16 skupin, které
Vám toto umožní velmi jednoduchým způsobem nastavit. Více o skupinách v kapitole Skupiny.

V příběhu jsou ale ještě další možnosti dekodéru a to jsou funkční skupiny. Co je to ? Je to
například onen efekt barevné televize, vrhající záři na záclonky domků, nebo vrata, která varují před
otevíráním či zavíráním majáčkem. Více pak o funkčních skupinách v kapitole Funkční skupiny.
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2.1 -  Seznam vlastností

Napájení:

- 9-25V stejnosměrné nebo 9-16V střídavé napětí 

- celková zatižitelnost výstupů dohromady 2A (krátkodobě až 3A)

- osazeno pojistkou 2A pomalou

Výstupy:

- celkem 24 výstupů

- 100Hz/10bit řízení výstupů

- maximální proud výstupu 100mA (krátkodobě až 400mA)

- automatická ochrana proti přetížení výstupu

- nezávislá DCC adresace všech výstupů

Ovládat lze:

- osvětlení

- přestavníky stejnosměrné třívodičové – MTB/bistabilní relé a další

- přestavníky střídavé – přes modul RELAY2 či modul SSR4

- přestavníky servo a serva obecně – přes modul SERVO4

- ABC úseky – přes modul ABC2

- jakákoliv jiná zařízení – přes modul RELAY2

- sekvence

- vlakové cesty

Skupiny a funkce:

- celkem 128 skupin nebo funkcí

- celkem až 256 předdefinovaných funkčností (přibývají s aktualizacemi)

- celkem až 128 předdefinovaných efektů výstupu (přibývají s aktualizacemi)
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- možnost řetězení funkcí a skupin za sebe (například zpoždění aktivace přejezdu)

- nezávislá DCC adresace všech skupin a funkcí

Konfigurace a ovládání:

- CV či PC konfigurace

- DCC či PC ovládání

- nezávislá DCC adresace všech výstupů, skupin či funkcí

- možnost předdefinovaných či pevně nastavených adres

- možnost vypnutí aktivace DCC adresy

2.2 -  Vstupy, výstupy a informační LED
1. rozhraní pro připojení k PC

2. restart dekodéru

3. LED power – dekodér zapnut

4. CV programovací mód

5. indikátor výstupu 1

6. přepnutí CV programovacího módu

7. rozhraní pro připojení ke kolejím

8. napájení dekodéru

9. ZEM

10.výstupy 1-8

11. výstupy 9-16

12.výstupy 17-24
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2.3 -  Připojení dekodéru
Pojďme se nyní  podívat  na  dekodér  trochu  podrobněji.  Co  to  vlastně  je,  proč  to  má tolik

svorkovnic, co se kam má zapojit a ukázat si – prozatím hodně zpovzdálí – jak funguje.

Dekodér je zařízení, které přijímá signál z centrály
digitálního  kolejiště  DCC,  zpracuje  ho  a  dle  svého
nastavení reaguje na povely zaslané uživatelem. Proto je
potřeba mít  dekodér  připojen k  centrále  přes  koleje  či
dvoužilovým vodičem. Slouží k tomu zelená svorkovnice
označená J K. Který drát patří do J a do K ? Je možno je
zapojit  libovolně,  je  však  dobrým  zvykem  si  –  již  od
centrály jeden označit  J a druhý K a toto dodržovat –
předejdete tím případným nepříjemnostem.

Prima, teď tedy dekodér ví, že má něco udělat, ale
pořád  mu  něco  chybí.  Tím  je  napájení  samotného
dekodéru  a  zároveň  napájení  zařízení  na  jeho

výstupech. Napájení je potřeba přivézt ze zdroje do červené svorkovnice POWER. Opět nezáleží na
polaritě, je však stejně dobré si vytvořit zvyk, neprohazovat jednotlivé kabely a vždy je připojovat
stejně.

V této chvíli,  se na dekodéru rozsvítí  modrá LED PWR indikující,  že je  zapnut.  U nového
dekodéru rozsvítí také LED PRG. Dekodér je nyní připraven reagovat na příkazy z centrály. 

Co nemáme prozatím zapojeno jsou výstupy, k těm se dostaneme později, neboť první výstup
je shodný s LED O1, která právě slouží k ověření funkčnosti bez připojených výstupů. Na svém
ovladači  kolejiště  přepnete  do režimu výhybek a  stiskněte  změnu směru na adrese 1  – což je
výchozí adresa nového dekodéru. LED O1 se plynule rozsvítí.  Při  stisku druhého směru naopak
zhasne.

Z důvodu špatné komunikace výrobců centrál  došlo v  minulosti  k  tomu,  že někteří  výrobci
používají číslování adres od 1 a někteří od 5. Proto, pokud se Vám v předchozím testu LED O1
nerozsvítila, zkuste zadat na ovladači adresu 5 a LED se rozsvítí. Jak nastavit správné adresování
pro Vaši centrálu si ukážeme později v kapitole základní nastavení dekodéru.

Nyní si pojďme projít připojení různých světel, přestavníků apod, ať máte ihned přehled, jak co
zapojit.
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3 -  Osvětlení a návěstidla - připojení
Nyní se podíváme na připojení  osvětlení  k  dekodéru.  Pokud používáte dekodér pouze pro

světla, doporučuji jej napájet nižším napětím než v případě připojení i například přestavníků MTB
apod.  LED vyžadují  podstatně  méně  energie  než  motory  a  zároveň  fungují  na  nižší  napětí.  Z
historických  důvodů  se  stále  používají  LED  moduly  s  připojeným  odporem  na  cca  16V
stejnosměrných. LED samotná vyžaduje napětí mezi 2 až 4 volty dle typu, zbývající napětí se tak
zbytečně ztratí na připojeném odporu - ten se však může dosti zahřívat. Pokud tedy připojujete k
dekodéru pouze LED světla, použijte napájení dekodéru 12V stejnosměrných.

3.1 -  Osvětlení s jedním světlem
Klasické LED moduly se připojují k dekodéru přímo. U LED je potřeba dbát na polaritu + a -.

Pokud  LED nesvítí a nejste si jisti polaritou, zkuste LED otočit – záleží na dodavateli LED modulu,
jak polaritu označuje.

3.2 -  Osvětlení s více světly
Pokud připojujete několik světel, např.: celou ulici, je možno připojit k dekodéru pól + pouze

jednou (a všechny + póly LED světel propojit dále) a ke každému světlu přivést od dekodéru pouze –
pól.

3.3 -  Návěstidla
Návěstidla se standardně vyrábí se společným + pólem. Tento připojte k libovolnému + pólu na

dekodéru a zbylé – póly připojte každý k jednomu – pólu dekodéru.
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4 -  Přestavníky
Přestavníky se dělí na několik skupin dle své vnitřní elektrické funkčnosti. Díky tomu se liší

způsob ovládání elektrickou energií a bohužel mírně i zapojení.

V základu se dají rozdělit na přestavníky pro stejnosměrné či střídavé napětí. Technicky pak
motorické či elektromagnetické či serva.

Obecně  se  dají  doporučit  přestavníky  MTB  či  serva.  U  přestavníků  MTB  je  výhodou
jednoduchá instalace, není potřeba konverzní deska. Naopak u serv je obrovskou výhodou možnost
nastavení doby přestavení, jejich cena a zároveň zanedbatelná hlučnost.

4.1 -  Stejnosměrné

4.1.1 -  Třívodičové – MTB, relé apod

Tyto přestavníky se dají připojit k dekodéru přímo. Společný pól přestavníku připojíme 
na libovolný výstup + dekodéru, dva zbývající póly pak k požadovaným dvěma 
výstupům dekodéru.

4.2 -  Dvouvodičové – TILLIG

Pro tyto přestavníky je potřeba použít konverzní desku – např. Relay2, či Motor2 (v 
přípravě). (sloužící pro 1 přestavník)

4.3 -  Střídavé

4.3.1 -  Třívodičové s odpojením po přestavení – TILLIG, FLEISCHMAN

Pro tyto přestavníky je potřeba použít konverzní desku – např. Relay2, či Triak2 (v 
přípravě). (sloužící pro 1 přestavník)

4.3.2 -  Třívodičové bez odpojení po přestavení – PECO

Tento typ přestavníku má několik mírných podmínek. Ne z pohledu dekodéru, ale ze 
svých konstrukčních vlastností. Cívky zajišťující přestavení jsou neustále pod 
proudem a tudíž se ohřívají. Jsou navrženy pro ovládání tlačítky, kde k 
dlouhodobějšímu zatížení nedochází – z principu, tlačítko ihned po přestavení 
pustíte.Speciálně přestavníky PECO mají velmi vysoký odběr, byť po velmi krátkou 
dobu – řádově desítky až stovky ms. Proto je vhodné v konfiguračním panelu nastavit 
krátkou dobu přestavení. Zabráníte tím nadměrnému namáhání přestavníku. 
Doporučený čas je mezi 50-500ms.
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Pro tyto přestavníky je potřeba použít konverzní desku – např. Relay2, či Triak2 (v 
přípravě) (sloužící pro 1 přestavník)

5 -  Serva
Serva,  ať  ve  formě přestavníků,  či  jiného  využití  na  kolejišti  –  např.:  závory  –  je  potřeba

aktivovat  nastavením  vlastnosti  gamma na  typ  servo.  Posléze  je  možno  nastavit  krajní  dorazy
hodnotami min a max. Dobu přesunu serva z jedné do druhé polohy je možnost nastavit efektem
Gradual s požadovaným časem.

Přestavníky Servo vyžadují konverzní desku Servo4 – sloužící pro 4 serva zároveň.
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6 -  Způsoby ovládání a konfigurace
Ovládání  či  konfigurace  dekodéru  je  možno přímo z  klasického ovladače kolejiště  –  např.

Multimouse. 

6.1 -  Ovládání

6.1.1 -  Ovladačem – např. Multimouse

Ovládání probíhá klasicky navolením nastavené adresy příslušenství – na Multimouse přepnout
klávesou Lokomotivy/Výhybky, zadat adresu a stisknout pravé či levé tlačítko pro přepnutí.

6.1.2 -  PC aplikace

Po připojení dekodéru k PC a načtením v ovládací aplikaci je možno zapínat jednotlivé výstupy
nebo prvních 16 skupin přímo kliknutím na ikonku výstupu či skupiny v rámečku Outputs. Modrý
čtverec ukazuje Váš požadavek zapnuto, barevné kolečko pak reálnou aktivaci v dekodéru.
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6.2 -  Konfigurace

6.2.1 -  Programování CV z ovladače

Konfiguraci je možno provádět z Multimouse taktéž, klasicky nastavením patřičných CV hodnot
dle tabulek dále.

Pro složitější konfiguraci je však pohodlnější konfigurace pomocí PC aplikace IQtrains Control
Panel, není nutno zapisovat desítky či stovky CV hodnot.

6.2.2 -  PC aplikace

Pro  pohodlnější  konfiguraci  je  nadmíru  vhodné  použít  PC aplikaci.  Zde  je  možno  nastavit
naprosto vše co dekodér umí.

Po připojení dekodéru k PC a spuštení aplikace klikneme na položku Detect Decoders.

Nalezené dekodéry se objeví v okně Decoders a zároveň přibude záložka dekodéru.
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Hlavní záložka konfigurace dekodéru.

1) Název dekodéru – výchozí hodnota je seriový port a seriové číslo dekodéru. Možno změnit
a v aplikaci bude vždy tento dekodér pod Vaším názvem pro snadnou identifikaci.

2) Hlavní adresa dekodéru – ve výchozí konfiguraci se od této adresy včetně počítají DCC
adresy výstupů a  prvních 16 skupin  či  funkcí,  tzn.  Pokud je  zde 1,  DCC adresy 1-24 jsou pro
výstupy, DCC adresy 25-40 pro prvních 16 skupin či funkcí.

3) Aktuální verze firmware v dekodéru

4)  Programovací  mód pro  programování  pomocí  CV  –  kopíruje  oranžovou  PRG  Led  na
dekodéru. Pokud je zapnuto, je možno dekodér programovat pomocí CV přímo z ovladače, pokud
vypnuto,  dekodér  programovací  instrukce  ignoruje.  Není  tedy  nutno  dekodér  odpojovat  při
programování lokomotiv či dalších zařízení.

5)  Používání  výchozích  adres –  pokud  zapnuto,  dekodér  automaticky  přiřadí  adresy
MainAdress (položka 2) až MainAddress + 39 k výstupům a prvním 16 skupinám a funkcím. Pokud
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vypnuto,  je  nutné  každému  výstupu  či  funkci  přiřadit  adresu  ručně  –  například  má-li  dekodér
reagovat pouze na pár adres.

6) Posunutí  adresace v dekodéru o 4 – někteří  výrobci  centrál  číslují  DCC adresy od 1
někteří však od 5. Nějak se prostě nedohodli. Pokud Vám dekodér reaguje (ve výchozí konfiguraci)
na adresu 5 prvním výstupem, zapněte tuto položku, a bude reagovat na adresu 5 výstupem pátým
(a samozřejmě na adresu 1 výstupem prvním atd)

7) Mapa zapnutí  výstupů a prvních 16-ti  skupin a funkcí.  Zobrazuje aktivaci  výstupů či
skupin s možností přímého ovládání kliknutím.

8) Seznam použitých adres dekodérem – při konfiguraci je možné přenastavit DCC adresy
všech výstupů či skuin a funkcí. Zde se Vám posléze objeví zkrácený seznam DCC adres, na které
je dekodér nakonfigurován. Pomlčka – znamená až tzn: 1-40 znamená, že dekodér bude reagovat
na DCC adresy od 1 do 40. Čárkou se oddělují adresy, které nejsou po sobě, tzn: 1,5,9 znamená, že
dekodér bude reagovat na adresy 1, 5 a 9.

9)  Odpojení  připojeného  dekodéru –  zavře  záložku  a  ukonči  komunikaci  s  dekodérem.
Opětovné připojení provedete stiskem tlačítka Detect Decoders.

10) Načtení uložené konfigurace z disku – vyberte soubor s ulozenou konfiguraci. Aplikace
poté nahraje kompletní konfiguraci – včetně pojmenování výstupů,funkcí a skupin – do dekodéru.

11) Uložení aktuální konfigurace na disk.

12) Uložení aktuální konfigurace na disk pod novým jménem.

13) Konfigurace výstupů – viz dále.

14) Konfigurace skupina a funkcí – viz dále.

15) Hlavní konfigurace dekodéru – toto okno.

16) Seznam předkonfigurovaných skupin a funkcí Vašeho dekodéru.

17) Kompletní seznam CV Vašeho dekodéru v několika možných formátech, včetně formátu
Fleischman/Roco Z21.

18) Načtení seznamu CV ze souboru – v přípravě.

19) Počet výstupů dekodéru.

20) Počet skupin a funkcí dekodéru.

21) Sériové číslo dekodéru – slouží pro identifikaci v PC aplikaci a komunikaci mezi dekodéry
samotnými.

22) Frekvence procesoru dekodéru.

23) Sériový port, ke kterému je dekodér připojen.

24) Datum a čas sestavení aktuálního software v dekodéru.
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25) Zjištění možné aktualizace firmware dekodéru.

26) Verze firmware k dispozici pro aktualizaci – pokud je žlutá, je dostupná vyšší verze.

27) Zobrazuje použitou paměť RAM – dle konfigurace se odvíjí  i  použití  operační paměti
dekodéru, zvlášť po větších úpravách konfigurace je dobré provést restart, který uvolní část využité
paměti.

28) Zobrazuje použitou paměť EEPROM – sloužící pro uložení konfigurace. Například při
obnově konfigurace je vidět, jak se postupně zaplňuje.

29) Startovní animace – pouze pokud není v programovacím módu (kvůli  kompatibilitě se
Z21)

30) Demo mód – jednoduchá LED animace bežící stále dokola

31) Omezit  výchozí  adresy skupin a funkcí  na 16.  Pokud zapnuto,  jsou výchozí  adresy
pouze 1-40 (main address až main_address+39), pokud vypnuto, má výchozí adresu každý výstup a
skupina či funkce tzn main_addres až main_address + 151.

32) Omezení času v programovacím módu – reakce na CV programování – od poslední
konfigurace na X minut. Po uplynutí této doby se programovací mód sám vypne.

33) Aktualizace firmware v dekodéru – nahrání firmware do dekodéru, za účelem aktualizace
a získání nových vlastností. POZOR! Smaže stávající konfiguraci ! Je nutné mít konfiguraci uloženu
a po aktualizaci provést obnovu!

34) Reset konfigurace – smaže stávající konfiguraci a uvede dekodér do stavu po koupi.

35) Globální minimum a maximum pro všechny výstupy (pokud nemají definováno jinak)

36)  Globální  minimum  a  maximum  pro  všechny  výstupy,  pouze  pro  záblesky (start
zářivky, svárečka, tj pro časově kratší záblasky nez 20ms) (pokud nemají definováno jinak)

37) Globální nastavení gamma korekce pro všechny výstupy (pokud nemají definováno jinak)
– změní průběh intenzity výstupu do logaritmické či exponenciální křivky. Pro LED vhodné nastavit
na více než 1, naopak pro motory je lepší méně než 1. Zvláštní případ je položka SERVO, pokud
máte k dekodéru připojena pouze serva, zvolte tuto hodnotu (jinak nastavte gamma servo u každého
výstupu osazeného servem).
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7 -  Výstupy, skupiny a funkce
Výstup – každý z 24 výstupů dekodérů může mít jinou funkci. V základu jsou nastaveny na

základní  VYPNUTO-ZAPNUTO.  Je  však  možné  nastavit  podstatně  více  parametrů.  Pro  teď  je
důležité si zapamatovat, že výstupem je myšleno jeden každý výstupní pár kontaktů – vždy + a -. 

Skupina – výstupy je možné seskupit do skupin, buďto jednoduché, kde zapnutím skupiny
dochází k okamžitému zapnutí všech výstupů v ní obsažených, nebo pokročilejších skupin, kde např
může docházet k postupnému zapínání či vypínaní.

Funkce – se mohou mírně překrývat se skupinami. V základu jsou to však různé funkčnosti,
jako například přejezdový blikač – což je skupina se specifickým funkčním chováním. Nebo se taktéž
může jednat o jednoduché funkce stylu Zpozdi, Blikej, Zapni každý x-tý, Aktivuj jen po daný čas, ale
také Vlaková cesta, či Sekvence.

Skupiny  a  funkce  jsou  z  pohledu  dekodéru  totéž,  jen  s  jiným  důsledkem  a  proto  jsou  v
dekodéru v jednom nastavovacím menu.
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8 -  Výstupy

1) Seznam výstupů – po kliknutí v seznamu výstupů se načte konfigurace daného výstupu do
okna vpravo.

2) Název výstupu – každý výstup je možno si pojmenovat a posléze všude v aplikaci využívat
toto pojmenovaní místo výchozího OutputX.

3) Typ výstupu – typ může být Switch – ten se zapne, a vypne jako klasický vypínač. Druhá
možnost je Button – tlačítko – je aktivní po dobu držení ovladače. Třetí je pak Timeout – nejvíce
podobný schodišťovému osvětlení – je aktivní po nastavenou dobu.

4) Effect – zde je možné si nastavit vizuální efekt výstupu – například postupné rozsvícení či
zhasínání, efekt zářivky, blikání, maják, svářečka apod.

5) Color – možnost nastavit barvu výstupu pro snadnější identifikaci v ledkovémpoli Outputs

6) Adresa výstupu – (def)  označuje, ze jde o výchozí adresu (pokud jsou výchozí adresy
zapnuty).
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7)  Nastavení  adresy  výstupu  jako výchozí –  pokud  zaškrtnuto,  doplní  se  do  6  výchozí
adresa s přívlastkem (def), pokud nezaškrtnuto, je možno v poli 6) nastavit libovolnou DCC adresu.

8) Otočení vstupu – při povolení bude výchozí stav výstupu zapnuto, jinak vypnuto.

9) Aktivace výstupu oběmi tlačítky - při nastavení výstupu jako Button ci Timeout je možné
zapnout výstup oběmi tlačítky – na Multimouse vlevo i vpravo. Jinak je klasicky vlevo zapni, vpravo
vypni.

10) Nastavení času aktivace – při nastavení výstupu jako Timeout se zde nastavuje čas, po
jehož uplynutí se výstup opět vypne.

11) Otočení výstupu – prohodí maximum a minimum na výstupu

12) Nastavení minimální a maximální hodnoty na výstupu – vhodné pro doladění svítivosti
led, či nastavení dorazů serv

13) Nastavení minimální  a  maximální  hodnoty na výstupu při  záblescích – zářivka při
startu, svářečka apod.

14) Nastavení gamma korekce na výstupu – pro led doporučení  více než 1, pro motory
naopek méně než 1, a pro serva nastavit servo – SERVA BEZ TOHOTO NEBUDOU FUNGOVAT

15) Podrobné nastavení efektů - připravujeme
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9 -  Skupiny a funkce

1) Seznam skupin a funkcí – po kliknutí v seznamu skupin a funkcí se načte konfigurace dané
skupiny či funkce do okna vpravo.

2) Název skupiny či funkce – každý skupinu či  funkci je možno si  pojmenovat a posléze
všude v aplikaci využívat toto pojmenovaní místo výchozího GroupX.

3) Typ skupiny či funkce – zde si  vyberete  funkčnost,  kterou má daná funkce obsahovat.
Seznam jednotlivých funkčností dále. Zde například přejezdový blikač na výstupech 1-3.

4) Color – možnost nastavit barvu výstupu pro snadnější identifikaci v ledkovémpoli Outputs

5) Adresa výstupu – (def)  označuje, ze jde o výchozí adresu (pokud jsou výchozí adresy
zapnuty).

6)  Nastavení  adresy  výstupu  jako výchozí –  pokud  zaškrtnuto,  doplní  se  do  6  výchozí
adresa s přívlastkem (def), pokud nezaškrtnuto, je možno v poli 6) nastavit libovolnou DCC adresu.
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7) Otočení vstupu – při povolení bude výchozí stav výstupu zapnuto, jinak vypnuto.

8) Otočení výstupu – prohodí maximum a minimum na výstupu

9) Detailní nastavení parametrů funkčnosti – zde například nastavení přejezdového blikače.
Nejprve výstupy pro dvě červené a bílé světlo (bílé se vynechá nastavením na NOT ASSIGNED).
Dále je možno nastavit doby trvání jednotlivých červených světel, samozřejmě dobu rozsvíceného
resp zhasnutého bílého světla a také dobu, za kterou se bílé světlo aktivuje.
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10 -  Seznam CV 

10.1 -  Základní CV dekodéru

CV typ popis

1,9 RW adresa zařízení – CV1 spodní byte, CV9 horní. Adresa = (CV9*256) + CV1.
Od této adresy se pak počítají výchozí DCC adresy – jsou-li povoleny

7 R typ zařízení

8 R(W) ID výrobce (prozatím 13 do certifikace NMRA). Vložením hodnoty 8 provedete
reset do výchozího nastavení po koupi.

29 R parametry dekodéru – vyžaduje NMRA

32 RW nastavení stránky pro detailní konfiguraci výstupů, skupin a funkcí – vysvětleno
dále

33 R bit 7 – programovací mód CV
ostatní bity nevyužity

34 R bit 7 – startovní animace
bit 6 – demo mód
bit 5 – automaticky odeslat konfiguraci přes UART po startu dekodéru
bit 4 – odesílat požadavek na identifikaci ostatních zařízení přes UART
bit 3 – dcc address offset – nastavení přepočtu adres pro určité DCC centrály
bit 2 – ignorovat výchozí adresy
bit 1 – ignorovat výchozí adresy skupin nad 16 skupinu

35 RW nastavení timeout pro programovací mód – v min

36 RW nastavení globální gamma korekce 

37,38 RW nastavení minimální resp maximální hodnoty na výstupech

39,40 RW nastavení minimální resp maximální hodnoty záblesků na výstupech

41-44 R 4 byte aktuální verze software v dekodéru

45-50 R 6 byte sériového čísla 
Pozn: R – hodnota se dá pouze číst, RW – hodnotu možno měnit, R(W) – možno uložit

pouze hodnotu 8 – reset dekodéru

10.2 -  Nastavení efektů na výstupech
Tabulka efektů níže.

Nastavení efektů na výstupech

výstup 1 2 3 4 5 6 7 8

CV 51 52 53 54 55 56 57 58
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Nastavení efektů na výstupech

výstup 9 10 11 12 13 14 15 16

CV 59 60 61 62 63 64 65 66

Nastavení efektů na výstupech

výstup 17 18 19 20 21 22 23 24

CV 67 68 69 70 71 72 73 74

10.3 -  Nastavení minimálních a maximálních hodnot výstupů
Do patřičných CV zapisujte hodnoty 0 až 255. 0 pro zhasnuto, 255 pro maximální výstup

Nastavení minima a maxima na výstupech

výstup 1 2 3 4 5 6 7 8

CV minimum 209 211 213 215 217 219 221 223

CV maximum 210 212 214 216 218 220 222 224

Nastavení minima a maxima na výstupech

výstup 9 10 11 12 13 14 15 16

CV minimum 225 227 229 231 233 235 237 239

CV maximum 226 228 230 232 234 236 238 240

Nastavení minima a maxima na výstupech

výstup 17 18 19 20 21 22 23 24

CV minimum 241 243 245 247 249 251 253 255

CV maximum 242 244 246 248 250 252 254 256

10.4 -  Nastavení přednastavených funkčností 
Seznam funkčností níže

Nastavení funkčností

funkce 1 2 3 4 5 6 7 8

CV 131 132 133 134 135 136 137 138

Nastavení funkčností

funkce 9 10 11 12 13 14 15 16

CV 139 140 141 142 143 144 145 146
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Seznam CV 

Nastavení funkčností

funkce 17 18 19 20 21 22 23 24

CV 147 148 149 150 151 152 153 154

Nastavení funkčností

funkce 25 26 27 28 29 30 31 32

CV 155 156 157 158 159 160 161 162
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11 -  Předdefinované efekty výstupů
Pozn. Přibývají dle firmware ve vašem dekodéru. Zde uvedený seznam je aktuální k poslední

verzi firmware.

ID popis

1 Jednoduché zapni / vypni

2 Pozvolné zapnutí / vypnutí v délce 100ms

3 Pozvolné zapnutí / vypnutí v délce 250ms

4 Pozvolné zapnutí / vypnutí v délce 500ms

5 Pozvolné zapnutí / vypnutí v délce 750ms

6 Pozvolné zapnutí / vypnutí v délce 1s

7 Pozvolné zapnutí / vypnutí v délce 1,5s

8 Pozvolné zapnutí / vypnutí v délce 2s

9 Pozvolné zapnutí / vypnutí v délce 3s

10 Pozvolné zapnutí / vypnutí v délce 5s

11 Pozvolné zapnutí 10s / vypnutí 3,5s

12 Pozvolné zapnutí 15s / vypnutí 45s

13 Pozvolné zapnutí 20s / vypnutí 4,5s

14 Pozvolné zapnutí 25s / vypnutí 5s

15 Blikání 54/min

16 Blikání 108/min

17 Sinus – majáček perioda 1s

18 Sinus – majáček perioda 2s

19 Sinus – majáček perioda 3s

20 Zářivka 1

21 Zářivka 2

22 Zářivka 3

25 Plynová lampa 1

26 Plynová lampa 2

27 Plynová lampa 3

40 Svařování 1

41 Svařování 2

42 Svařování 3

50 FotoBlesk 1

51 FotoBlesk 2

24
web: iqtrains.cz, e-mail: info@iqtrains.cz, tel: +420 773 555 005 revize : 16.06.2018

mailto:info@iqtrains.cz


IQDecoder - návod k obsluze

Předdefinované efekty výstupů

52 FotoBlesk 3

63 ADVANCED anti – obrací efekt předchozího výstupu – například pro dvouledkový
maják

64 ADVANCED efekt – ignoruje komplet instrukce zapnutí vypnutí. Použití pouze u
rozšířených funkčností, kdy si výstup řídí přímo funkčnost sama

12 -  Předdefinované efekty funkčností
Pozn. Přibývají dle firmware ve vašem dekodéru. Zde uvedený seznam je aktuální k poslední

verzi firmware. 

ID Skupina výstupů

1 výstupy 1-24

2 výstupy 1-12

3 výstupy 13-24

4 výstupy 1-8

5 výstupy 9-16

6 výstupy 17-24

7 výstupy 1-4

8 výstupy 5-8

9 výstupy 9-12

10 výstupy 13-16

11 výstupy 17-20

12 výstupy 21-24

13 výstupy 1-2

14 výstupy 3-4

15 výstupy 5-6

16 výstupy 7-8

17 výstupy 9-10

18 výstupy 11-12

19 výstupy 13-14

20 výstupy 15-16

21 výstupy 17-18

22 výstupy 19-20

23 výstupy 21-22

24 výstupy 23-24
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ID Skupina výstupů s postupnou aktivací – čas 50ms

25 výstupy 1-24

26 výstupy 1-12

27 výstupy 13-24

28 výstupy 1-8

29 výstupy 9-16

30 výstupy 17-24

31 výstupy 1-4

32 výstupy 5-8

33 výstupy 9-12

34 výstupy 13-16

35 výstupy 17-20

36 výstupy 21-24

ID Přejezdový blikač červená,červená,bílá

37 výstupy 1,2,3

38 výstupy 4,5,6

39 výstupy 7,8,9

40 výstupy 10,11,12

41 výstupy 13,14,15

42 výstupy 16,17,18

43 výstupy 19,20,21

44 výstupy 22,23,24

ID Přestavník dvouvýstupové zapojení 
MTB, Relé přestavník, TILLIG či PECO (přes modul Relay2)

45 výstupy 1,2

46 výstupy 3,4

47 výstupy 5,6

48 výstupy 7,8

49 výstupy 9,10

50 výstupy 11,12

51 výstupy 13,14

52 výstupy 15,16

53 výstupy 17,18
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54 výstupy 19,20

55 výstupy 21,22

56 výstupy 23,24

ID Vrata s majáčkem zavři,otevři,maják

57 výstupy 1,2,3

58 výstupy 4,5,6

59 výstupy 7,8,9

60 výstupy 10,11,12

61 výstupy 13,14,15

62 výstupy 16,17,18

63 výstupy 19,20,21

64 výstupy 22,23,24

ID Silniční semafor

65 výstupy 1,2,3

66 výstupy 4,5,6

67 výstupy 7,8,9

68 výstupy 10,11,12

69 výstupy 13,14,15

70 výstupy 16,17,18

71 výstupy 19,20,21

72 výstupy 22,23,24

ID Tříledková svářečka bílá,modrá,červená

73 výstupy 1,2,3

74 výstupy 4,5,6

75 výstupy 7,8,9

76 výstupy 10,11,12

77 výstupy 13,14,15

78 výstupy 16,17,18

79 výstupy 19,20,21

80 výstupy 22,23,24
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Následující funkčnosti potřebují detailní konfiguraci – nejlépe přes PC aplikaci. Seznam jejich
CV bude přiložen v následujících verzích tohoto manuálu.

ID Popis

190 Vlaková cesta

191 Sekvence

200 Skupina výstupů

201 Skupina skupin

202 Skupina výstupů a skupin

203 Postupná skupina výstupů

204 Filtruj každý druhý

205 Filtruj každý třetí

206 Filtruj každý pátý

207 Filtruj každý desátý

220 Aktivace po dobu stisku

221 Časovač na 1s

222 Časovač na 2s

223 Časovač na 5s

224 Časovač na 10s

225 Časovač na 20s

226 Blikej 54/min

227 Blikej 108/min

230 Zapínej náhodně vždy

231 Zapínej náhodně po zapnutí

232 Zpozdi o 2s

233 Zpozdi zapnutí o 5s

234 Zpozdi vypnutí o 5s

235 Zpozdi zapnutí o 2s a vypnutí o 2s

240 Virtuální čas se simulací slunečního pohybu na všech výstupech – délka dne 30min

241 Virtuální čas – délka dne 30min

242 Filtruj dny

243 Filtruj pracovní týden a víkend

244 Filtruj pracovní týden

245 Filtruj víkend

250 Přepínač Levá / Pravá – například pro vlakové cesty rozděluje funkčnost dle adresy A 
tlačítka směru
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251 ADVANCED Impuls při aktivaci

252 ADVANCED Impuls při deaktivaci

253 ADVANCED Impuls při aktivaci i deaktivaci

254 ADVANCED On/Off filter
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13 -  Závěr
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