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GARANTIE Op al onze producten hanteren wij 24 maan-
den fabrieksgarantie. Leest u echter wel deze gebruiks-
aanwijzing aandachtig door. Bij schade aan het product 
ontstaan door het niet juist opvolgen van deze handlei-
ding vervalt de aanspraak op garantie. Ook voor alle an-
dere schade die ontstaat door het niet opvolgen van de 
instructies zoals aangegeven in deze handleiding zijn wij 
niet aansprakelijk. Het inbouwen van deze ledstrook is 
op uw eigen risico. Digirails is niet aansprakelijk voor 
schade toegebracht aan de wagon of ander object. Ook 
staat Digirails niet garant voor het vervallen van de ga-
rantie van uw wagon of ander object. 

www.digikeijs.com 

DR80010 Ledstrip met geïntegreerde funtiedecoder 

 

Inhoud van het pakket. 

1 Ledstrip met 12 warmwitte leds. 

1 Condensator 
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Technische gegevens 
Formaat : 280 x 6 mm 
Multiprotocol : ( dcc, Motorola2 ) 
POM Programmeren 
Geïntegreerde progr. spoor belasting 
Stroom (excl. extra uitgangen) : 28mA 
Maximale belasting : 1 Ampère  

 

Analoog rijden 
De strip functioneert zowel op gelijk- als wisselspanning al vanaf ca. 6.5 volt. Door de inge-
bouwde stroombronnen is de lichtsterkte nagenoeg constant vanaf deze spanning. Als voor 
het gebruik op een analoge baan de strip eerst middels een digitale centrale ingesteld is en 
de gewenste functies ingeschakeld zijn, onthoudt de strip deze instellingen en toont ze ge-
woon in het analoge bedrijf! De strip wordt af fabriek met ingestelde gloeilamp simulatie 
en ingeschakelde interieur ( F4 )- en seinverlichting (F0) geleverd. De seinverlichting is ook 
in analoog bedrijf afhankelijk van de rijrichting. De strip kan dus zo direct uit de verpakking 
de analoge baan op! 

www.digikeijs.com 
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Fabrieksinstellingen 

U kunt de decoder resetten naar de standaard fabrieksinstellingen door bit 3 actief te pro-
grammeren in CV8 (decimaal 8). De decoder zal tijdens het opstarten controleren op bit 3 
in CV8 en de standaard instellingen herstellen. 

Bit naar decimaal programmeren 

Deze handleiding maakt gebruik van bit programmering. Sommige systemen gebruiken al-
leen decimaal getallen om te programmeren. Hieronder ziet u hoe u zelf bits kan omreke-
nen naar decimaal getallen. 

Bit *   Value 

0 = 1 

1 = 2 

2 = 4 

3 = 8 

4 = 16 

5 = 32 

6 = 64 

7 = 128 

* Sommige fabrikanten zoals 
Lenz© maken gebruik van de 
bit waardes 1 t/m 8 in plaats 
van 0 t/m 7.  
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Product beschrijving 
Deze ledstrip is voorzien van een functiedecoder en 12 warm witte leds. 
Het voordeel van een geïntrigeerde functiedecoder is dat er  meerdere spe-
ciale lichteffecten geprogrammeerde kunnen worden op de ledstrip. Tevens 
bevat de ledstrip 4 extra uitgangen die per stuk maximaal belastbaar zijn 
tot 500mA. Ook is er een speciale schakeling ingebouwd om te voorkomen 
dat sommige dcc centrales de strip niet kunnen uitlezen of programmeren. 

DR80010 Ledstrip met geïntegreerde funtiedecoder 
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Aansluitgegevens 

(1) Aansluiten van de ledstrip op de baanspanning 

(2) Aansluitpunt voor de anti-knipper condensator 

(3) Aansluitpunt Gemeenschappelijke positief (+) 

(4) Sluitverlichting (CV114 – F0) 

(5) AUX2 (CV116 – F2) 

(6) AUX1 (CV115 – F1) 

(7) Frontverlichting (CV113 – F0) 

(8) inkorten van de ledstrip (zie pagina 6) 

(9) inkorten van de ledstrip (zie pagina 6) 

(10) Aansluiten van de ledstrip op de baanspanning 

10 

 9 

 8 

 4 

 5 

 6 
 7 

 2 

 3 

 1 

- + 
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Het is natuurlijk mogelijk de ledstrip per led in te korten. Het is dan wel noodzakelijk per 

afgeknipte led een doorverbinding te maken. Als u meer dan 4 leds verwijderd dient u ook 

aan de achterzijde van de ledstrip de desbetreffende doorverbindingen te maken. 

  

  

  

De strip is verdeeld in 3 secties van 4 LEDs, wanneer u een sectie inkort dient u doorver-

bindingen te maken op de LED strip.  

Bijvoorbeeld:  

U wilt de LED strip inkorten met 1 LED zodat er 11 LEDs over blijven, dan moet u aan de 

voorkant van de strip de 2 linkse soldeer eilanden doorverbinden.  

Wanneer u de LED strip wilt inkorten met 2 LEDs zodat er 10 LEDs over blijven, dan moet u 

aan de voorkant van de strip de 3 linkse soldeer eilanden doorverbinden.  

Wanneer u de LED strip wilt inkorten met 3 LEDs zodat er 9 LEDs over blijven, dan moet u 

aan de voorkant van de strip de 4 linkse soldeer eilanden doorverbinden.  

Wanneer u de LED strip wilt inkorten met 4 LEDs zodat er 8 LEDs over blijven, dan moet u 

aan de voorkant van de strip alle soldeer eilanden doorverbinden. 

Enzovoort. 

 

Dit geldt voor alle secties van de LED strip, echter wanneer u meer dan 4 LEDs verwijderd, 

dient u aan de achterkant van de LED strip de desbetreffende soldeer eilanden ook te ver-

binden met elkaar. 

Inkorten van de ledstrip (zie afbeelding op pagina 6) 
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Wanneer u meer dan 4 

LEDs verwijderd, dient u 

aan de achterkant van 

de LED strip de desbe-

treffende soldeer eilan-

den ook te verbinden 

met elkaar. Deze eilan-

den zijn per sectie door 

te verbinden. 

Achteraanzicht  

        Ledstrip 

 

Inkorten van de ledstrip  
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 CV Definities Bereik Waarde 

1 Primair adres voor de locomotief 1-127 3 

7 Versie van de decoder   10 

8 Fabrikant-id waarde “8” leidt ertoe dat de fabrieksin-

stellingen worden ingesteld. 

  42 

17 Uitgebreid adres hoge byte 192-255 0 

18 Uitgebreid adres lage byte 128-255 0 

19 Consist-adres Extra adres voor het besturen van de 

tractie in een meervoudige configuratie. “1”-“127” 

consist-adres actief, normale richting, “129”-

“255”consist-adres actief, omgekeerde richting. “0” 

betekent dat het consist-adres is uitgeschakeld. 128 is 

een ongeldige waarde. 

0-255 0 

21 Consist-modus F1-F8 Functies die worden bestuurd 

door het consist-adres. 

0-255 248 

   

  

  

    

   

  

    

    

 

Bit Functie 
Waar

de 

Bi

t 
Functie Waarde 

0 
Functie 

F1 

Def. 0 

Val. 1 
4 

Functie 

F5 

Def. 1 

V.16 

1 
Functie 

F2 

Def. 0 

Val. 2 
5 

Functie 

F6 

Def. 1 

V.32 

2 
Functie 

F3 

Def. 0 

Val. 4 
6 

Functie 

F7 

Def. 1 

V.64 

3 
Functie 

F4 

Def. 1 

Val. 8 
7 

Functie 

F8 

Def. 1 

V.128 

DR80010 Ledstrip met geïntegreerde funtiedecoder 

www.digikeijs.com 

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


8 

DR80010 Ledstrip met geïntegreerde funtiedecoder 

www.digikeijs.com 

door het consist-adres. 

   

  

  

22 Consist-modus FL Functies 

die worden bestuurd door 

het consist-adres. 

0-3 3 

   

  

29  Configuratie gegevens   6 

    

 

Bit Functie Waarde Bit Functie Waarde 

0 Functie FL Vooruit 
Def. 1 

Val. 1 
1 

Functie FL  Achteru-

it 

Def. 1 

Val. 2 

Bit Functie Waarde 

0 

Rijrichting: "0" = normaal, "1" = 

omgekeerd.  Deze instelling be-

heerd de rijrichting tijdens digitaal 

rijden. Richtingsafhankelijke func-

ties zoals front– en sluitlichten 

worden door het wijzigen van deze 

instelling ook omgekeerd zodat ze 

altijd gelijk lopen met de rijrichting 

van de locomotief. 

Def. 0 

Val. 1 

1 
Snelheidstappen in DCC. "0" = 14 

stappen "1" = 28/128 stappen 

Def. 1 

Val. 2 

2 
Analoog detectie “1” = analoog de-

tection AAN 

Def. 1 

Val. 4 

5 

"0" = enkel byte adressering ( adres 

in CV1), "1" = twee bytes adresser-

ing (ook wel Uitgebreid adres gen-

oemd. (adres in CV17 en 18) 
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CV CV Definities Be-
reik 

Wa
ard
e 

47 Voorinstellingen 0 – 3 n/a 

   

  

   

48 Set 117-120 Deze configuratie variabele (CV) stelt de CV’s 117-120 ge-
lijktijdig in. Deze CV is alleen-schrijven 

See 
CV 
117 

n.a. 

109 PWM-period (pulsbreedtemodulatie) De resolutie die door de interne 
PWM wordt gehanteerd voor het verwezenlijken van effecten en dim-
waarden 

1-
255 

23 

111 Fade-snelheid De snelheid waarmee de uitgangen die voor de fade-
functie zijn geconfigureerd, infaden en uitfaden 

1-
255 

10 

112 Knippersnelheid De snelheid waarmee de uitgangen knipperen die voor 
knipperen zijn geconfigureerd 

1-
255 

128 

113 Uitgangsconfiguratie “Verlichting voor” 
Functie van de uitgang “Verlichting voor” (wit op basis van een combi-
natie van bit 5 en 7 leidt tot weergave van Fase – B knipperen. Tijdens 
het knipperen is het defecteffect niet beschikbaar 

0-
255 

15 

 

Bit Functie Waarde Bit Functie Waarde 

0 Gloeilamp 0 2 Gaslamp 0 

1 TL Verlichting 0 3 On - Off 0 

DR80010 Ledstrip met geïntegreerde funtiedecoder 

Bit Functie Waarde 

0 - 3 
Licht intensiteit / dimmer 
Waarde 0 is complete gedimd. Waarde 15 is maximale lichtsterkte. 

Def. 15 
Val. 0-15 

4 
Fade in and Fade out effect. 
Waarde 0 is uit. Waarde 1 is aan.  
Fade snelheid is regelbaar in CV111. 

Def. 0 
Val. 0-16 

5 
Knipper effect. Waarde 0 is uit. Waarde 1 is aan.  Knipper snelheid is 
regelbaar in CV112 

Def. 0 
Val. 0-32 

6 

Willekeurig opstarten lampen. 
Waarde 0 is uit. Waarde 1 is aan. 
Opstart snelheid is regelbaar in CV111. Gecombineerd met bit 4 
(fade) start het licht met een flits op waarna ze langzaam opkomen. 
(gaslamp effect) 
Belangrijk: De licht intensiteitswaard (bit 0-3) mag maximaal 14 zijn. 

Def. 0 
Val. 0-64 

7 
Kapotte lamp effect. Waarde 0 is uit. Waarde 1 is aan. De snelheid 
waarmee willekeurig uitvallende lichten worden gesimuleerd wordt 
bepaald door CV110 

Def. 0 
Val. 0-128 
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het defecteffect niet beschikbaar 

 

114 “Verlichting achteruit” - zie CV 113. 0-255 31 

115 Configuratie AUX1 - zie CV 113. 0-255 31 

116 Configuratie AUX2 - zie CV 113. 0-255 31 

117 Configuratie LED-groep - zie CV 113. 0-255 31 

118 Configuratie LED-groep 2 - zie CV 113. 0-255 31 

119 Configuratie LED-groep 3 - zie CV 113. 0-255 31 

120 Configuratie LED-groep 4 - zie CV 113. 0-255 31 

141 
- 
192 

Functiemappen  
zie pagina 9 

0-255 1 

DR80010 Ledstrip met geïntegreerde funtiedecoder 
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CV beschrijving uitgebreid 
 
CV 109. Deze CV bepaalt hoeveel stapjes de effectengenerator neemt om z’n interne werk 
te doen. Hiermee wordt o.a. ingesteld hoeveel de algemene dimming over alle uitgangen 
is. De standaardwaarde van 23 geeft geen dimming als de betreffende uitgangen bits 0-3 
op de waarde 15 hebben staan. Een verstandige maximale waarde is ca. 38 Dit dimt alle (!) 
uitgangen met een factor 0.6. Een hogere waarde zal de uitgangen merkbaar voor het oog 
laten flikkeren. Voor het verkrijgen van van b.v. het TL effect wordt deze waarde verkleint 
naar b.v. 15 

 
CV 111. Voor de effecten als ‘Fade’ (langzaam aan- en uitgaan) bepaald deze CV de tijds-
duur van vol aan naar vol uit en omgekeerd. De standaardwaarde van 10 stelt de over-
gangstijd in op ca. 0.75 seconde. Verhogen verlengt deze tijd. Voor het ‘willekeurig-
inschakel’ effect bepaalt deze CV ook mede de duur en snelheid van het flikkeren. 
 
CV 112. In eenheden van ca. 6 milliseconden geeft deze CV de periodetijd van het knipper-
effect aan. De standaard instelling van 128 geeft dus ongeveer 750ms, ca. 1.3Hz. 
Voorbeelden 
Is dit alles voor ons een iets teveel van het goede in de digitale wereld? Dan volgen nu en-
kele voorbeelden van CV instellingen voor bepaalde effecten: 
 
TL-effect: CV 109 = 15, CV 111 = 40, CV 117-120 = 73 
  Willekeurig inschakelen, gecombineerd met ineens   uit. 
Gaslicht: CV 109 = 25, CV 111 = 25, CV 117-120 = 94 
  Inschakelen met flits, daarna vloeiend aan vanuit   uit, gecombineerd met 
vloeiend uit. 
Gloeilamp: CV 109 = 23, CV 111 = 10, CV 117-120 = 31 
  Vloeiend aan en uit. 
Aan-Uit: CV 117-120 = 15 
   
Om een uitgang te laten knipperen tellen we 32 bij de bovengenoemde waarden op. Alle 
uitgangen die zo Bit 5 aan hebben knipperen in gelijke fase en snelheid. Soms is het echter 
gewenst om een uitgang tegengesteld te laten knipperen aan een andere. In dit geval telt u 
128 + 32 = 160 op bij de voorgaande waarden. 
 
Door een handige combinatie van al deze waarden, is het zelfs mogelijk om een soort van 
discolicht voor bijvoorbeeld een buffetwagen van een skitrein te maken! (zie pagina 10) 
 
 

 

 

DR80010 Ledstrip met geïntegreerde funtiedecoder 
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PRESETS 

CV47 Deze alleen schrijfbare CV stelt automatisch een aantal standaard effecten in.  

 
PRESET 0 - GLOEILAMP EFFECT 
Alle leds zullen met een vloeiend effect aan of uit gaan na het instellen van deze preset  
 
PRESET 1 - TL-LICHT EFFECT 
Met deze preset zal de ledstrip het opstarten van TL lampen  
nabootsen.  
 
PRESET 2 - GASLAMP EFFECT 
Met deze preset zullen de leds met een flits inschakelen om vervolgens vloeiend aan en uit te gaan. 

PRESET 3 - AAN/UIT ZONDER EFFECTEN 
Met deze preset stelt u de leds in om zonder speciaal effect AAN en UIT te schakelen. 
 

MULTITRACTIE 

 
In eerste instantie zal het nut van multitractie ( Consist ) bij rijtuigverlichting niet direct bij u opkomen. 
Maar, stelt u zich eens voor, dat u een stam van 6 rijtuigen achter een locomotief hangt en alle rijtui-
gen een apart ( lang ) adres hebt gegeven. Het inschakelen van alle verlichting van de trein is dan nogal 
een karwei. 
 
Multitractie biedt hiervoor een hele fraaie en simpele oplossing:  
• Geeft uw stam een willekeurig (ongebruikt adres ) nummer vanaf 1 t/m 127.  
• Programmeer CV19 van alle rijtuigen die bij de stam horen, op deze waarde. 
• Stel CV21 en CV22 zo in, dat de gemeenschappelijk te schakelen functies een ‘1-bit’ hebben 
 
Vanaf nu kunt u met 1 druk op de knop van de hele stam b.v. de binnenverlichting aan en uit schake-
len. Mocht een rijtuig naar een andere stam verhuizen, programmeert u eenvoudig CV19 weer op 0 
( b.v. via POM ) 
 
Door deze methode te gebruiken kan in sommige treinbesturingsprogramma’s de hele stam als 
‘stuurstand’ opgegeven worden, waardoor het besturingsprogramma ook de functies van de stam kan 
aansturen. 
 
Een andere toepassing van CV22 in combinatie met multitractie kan zijn het al dan niet aansturen van 
sluitverlichting in de rijtuigen. Door in CV22 van het laatste rijtuig in de stam de bit voor FLF en FLR op 
1 te zetten voor het laatste rijtuig, zal deze met de ‘licht-functie’ van de stam te schakelen zijn. Alle 
andere rijtuigen hebben dan in diezelfde bits een 0. 

DR80010 Ledstrip met geïntegreerde funtiedecoder 
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 CV CV CV CV CV CV 

TL Lichteffect 15 40 73 73 73 73 

Gaslicht 25 25 73 73 73 73 

Gloeilamp 23 10 73 73 73 73 

Aan-Uit     15 15 15 15 

Disco licht 15 1 234 106 234 106 

SKITREIN: 
CV 109 = 15, CV 111 = 1, CV 117/119 = 234,  
CV 118/120 = 106 
Dit laat de LED-groepen twee aan twee tegengesteld knipperen in een wat hogere fre-
quentie, gecombineerd met willekeurig in en uitschakelen. 
En natuurlijk nog een heleboel andere mogelijkheden. Experimenteer met de verschil-
lende CV’s en de fantasie is werkelijk de limiet ! 
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DIMMEN VAN DE VERLICHTING 

 

Het dimmen van de verlichting is per functie uitgang instelbaar. 
(CV113 t/m CV120) 
 
Voorbeeld waarbij de verlichting 100% brand: 
Frontlichten CV113 heeft bit 0 t/m 3 actief (Decimaal waarde 15) 
 
Voorbeeld waarbij de verlichting 50% brand: 
Frontlichten CV113 heeft bit 0 t/m 2 actief (Decimaal waarde 7) 
 
Zie pagina 2 voor meer uitleg en berekeningen tussen  
Bit en decimaal waarde. 
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FUNCTIEMAPPEN 
Doormiddel van functiemappen is het mogelijk een uitgang van de decoder toe te wijzen 
aan een functietoets van een centrale. 
 
Voorbeeld: 
Standaardinstelling: AUX1 op functietoets 1 – CV147 = bit 2 opdecimaal waarde 4 (bit 2 
actief) 
In bovenstaande instelling zal AUX 1 schakelbaar zijn via de functietoets F1 en alleen bran-
den bij vooruit rijden. 
 
Aangepaste instelling: AUX1 op functietoets 3 – CV156 = bit 2 op decimaal waarde 4 (bit 2 
actief) In de aangepaste instelling is AUX 1 schakelbaar via functietoets F3 
 
Belangrijk! Natuurlijk moet bit 2 in CV147 wel op 0 gezet worden. Anders zou zowel F1 
als F3 de AUX1 functie schakelen. 

 
Principe functiemappen: 
Iedere CV waarde (CV141 t/m CV192) staat gelijk aan een functietoets op de centrale. En 
aan iedere functietoets (CV waarde) kan een of meerdere uitgangen (AUX) gekoppeld wor-
den. 
 

Let op! De CV’s zijn richtingsafhankelijk. Voor iedere functietoets op de centrale bestaan 
2 CV waarden. (vooruit rijden en achteruit rijden)  
 

Voorbeeld 1 : 

U wilt AUX 1 schakelen via Functie toets F3 op uw centrale. 
Programmeer in CV159 waarde 8 voor de AAN stand en in CV162 waarde 8 voor de UIT 
stand. 

 
Voorbeeld 2 : 

U wilt LEDGROEP 1 t/m 4 schakelen via Functie toets F8. 

Programmeer  in CV189 waardes (16 + 32 + 64 + 128 =) 240 voor de AAN stand en in 

CV192 waarde (16 + 32 + 64 + 128 =) 240 voor de UIT stand van deze 4 gecombineerde 

functies. 
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 Stand CV FRONT 

LICHT 

SLUIT  

LICHT 

AUX 

1 

AUX 

2 

LED 

GROEP 

1 

LED  

GROEP 

2 

LED  

GROEP 

3 

LED  

GROEP 

4 

F0 
AAN 141 1 2 4 8 16 32 64 128 

UIT 144 1 2 4 8 16 32 64 128 

F1 
AAN 147 1 2 4 8 16 32 64 128 
UIT 150 1 2 4 8 16 32 64 128 

F2 
AAN 153 1 2 4 8 16 32 64 128 
UIT 156 1 2 4 8 16 32 64 128 

F3 
AAN 159 1 2 4 8 16 32 64 128 
UIT 162 1 2 4 8 16 23 64 128 

F4 
AAN 165 1 2 4 8 16 32 64 128 
UIT 168 1 2 4 8 16 32 64 128 

F5 
AAN 171 1 2 4 8 16 32 64 128 
UIT 174 1 2 4 8 16 32 64 128 

F6 
AAN 177 1 2 4 8 16 32 64 128 
UIT 180 1 2 4 8 16 32 64 128 

F7 
AAN 183 1 2 4 8 16 32 64 128 
UIT 186 1 2 4 8 16 32 64 128 

F8 
AAN 189 1 2 4 8 16 32 64 128 
UIT 192 1 2 4 8 16 32 64 128 

DR80010 Ledstrip met geïntegreerde funtiedecoder 
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* De rood gemarkeerde getallen zijn de standaard functiemap instellingen zoals de ledstrip 

geleverd wordt. 
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