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Beste clubleden, 

Middels deze regelmatig terugkerende info wil ik jullie meenemen 

In de voortgang van onze nieuw te bouwen H0-clubbaan. 
 

De Keerlus: (niet voor het Dinamo systeem) 

In een keerlus wordt de rijspanning wanneer de trein geheel in dat blok is 

snel omgeschakeld de decoder in de loc zorgt er voor dat de loc in dezelfde 

richting blijft rijden.  

Bij gebruikmaking van het Dinamo besturing systeem hebben we helemaal  

geen keerlus schakeling nodig. Het goed zetten van rijspanning gebeurd bij  

iedere blok overgang in Dinamo geheel automatisch. 

Voor alle overige digitale systemen geldt dat er wel een keerlus schakeling  

nodig is bij een keerlus in de baan. Ondanks dat we deze schakeling  

niet zullen gaan gebruiken in de nieuwe baan wil ik er toch graag even wat over 

vertellen. Ik zal een kosten besparende oplossing aanbieden voor je eigen baan. 

 

In de huidige H0 baan op de club hebben we in een van de twee helix  

modules de keerlus schakeling aangepast. We hebben de standaard keerlus 

module (>65 euro) vanwege een defect verwijderd en hebben deze vervangen 

door een 4-voudig relaispaneel en twee lichtreflectie printjes. (<7 euro) 

 

Met behulp van deze elektronische lichtreflectie-printjes en een paar 

relais is op een eenvoudige wijze een keerlus schakeling te maken welke met 

een actievoorwaarde in iTrain prima werkt. 

 

Het reflectie printje, de naam zegt het al reageert op licht weerkaatsing/reflectie. 

Het licht wordt middels een infrarood led uitgezonden en door een andere 

lichtgevoelige led weer ontvangen na terugkaatsing van de lichtstraal. Op de 

uitgang van het printje komt een digitaal uitgangsignaal 0 of 5 volt.  
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Dit signaal op de uitgang mag je niet direkt gebruiken voor het schakelen  

van een zware belasting zoals bijvoorbeeld een spoel van een relais.  

Het signaal kan wel gebruikt worden als input signaal via de oc32 of als 

stuursignaal voor het 4-voudig relais printje. Op het 4-voudig relais printje  

worden de relais niet direkt via de ingang bekrachtigd maar via een opto-coupler. 

Zie bijgaande foto’s en schema van de lichtreflex print. 

 

Het aansluiten van dit printje. 

Sluit een spanning van 5 Volt en  GND  aan op de print en gebruik de UITGANG 

voor terugmelding op de OC-32 of een ander type ingang-module welke  

daarvoor geschikt is.  

De relais welke via een opto-coupler bekrachtigd worden kunnen rechtstreek op 

de uitgang van het printje, op de OC-32 of ander type schakelmodule met een 

spanning van 5 volt aangesloten worden. (relais gemeenschappelijke 5 volt).  

 

Plaats dit lichtreflex printje naast de baan bijna aan het einde van je  

keerlus blok. Indien de reflectie niet goed werkt kun je ook twee van deze  

printjes tegenover elkaar plaatsen en krijg je een lichtstraal onderbreking  

module als schakeling. 

 

Bij toepassing van twee van deze printjes gebruik je maar een uitgang van  

de twee lichtsluisjes als terugmelding. Dit signaal wordt in iTrain gedefinieerd  

als einde/set-rijspanning ompoling keerlus. Nu vraag je natuurlijk af waar het 

begin/reset-rijspanning  signaal zit.  

Overigens met begin/reset bedoel ik het schakelen naar rust stand van het relais 

voor de rijspanning in de keerlus. 

 

Het reset-rijspanning signaal voor de keerlus maken we middels een melder die 

toch al in de baan zit. Dat is de melder die in het vorige blok t.o.v. het  

keerlusblok zit.  

Het maakt niet uit of je de eerste of tweede melder van dat blok gebruikt.  

Deze twee signalen (set en reset keerlus) gaan we middels een actie in iTrain 

verwerken voor het schakelen van de rijspanning in het keerlusblok. 
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Zit er nog een wissel net voor de keerlus dan dienen we in iTrain een extra 

voorwaarde op te nemen bij de actie voor het in rust (reset) zetten van de  

keerlus schakeling. Hierover meer in een volgende uitgave. 

 

Met de relais realiseren we het ompolen van de rijspanning in de keerlus.  

Omdat we uitgaan van twee melders per blok hebben we ook 2 x 2 draden  

(a-draad en sectie draad) te schakelen.   

 

Het keerlusblok dient langer te zijn dan je langste trein die op je baan rijdt  

en die gebruik maakt van de keerlus.  

De terugmelder (reset signaal) van het vorige blok zal de relais-schakeling in 

rustpositie zetten middels een actie in iTrain.  

Dus voordat een trein de keerlus in rijdt staan de relais in rust positie. 

In het keerlus blok wordt terwijl de trein rijdt de rijspanning van polariteit 

gewijzigd door de relais schakeling. Deze relais-schakeling wordt actief gemaakt 

door de lichtsluisschakeling middels een actie in iTrain.   

 

Info over toepassing van acties in iTrain komt later. 

 

De lichtsluis kun je zo plaatsen dat je optimaal gebruik kunt maken van  

de lengte van je keerlusblok. Een melder heeft normaal gesproken een  

bepaalde lengte in je blok. Deze lengte van je set-melder sectie gaat ten  

kosten van je toelaatbare treinlengte in het keerlusblok. De lichtsluis heeft  

geen lengte in je blok alleen een positie in het blok. De lichtsluis kan  

nagenoeg helemaal aan het einde van je keerlusblok opgesteld worden  

met als voorwaarde dat de omschakeling van de relais heeft plaats gevonden  

voordat de trein het keerlusblok verlaat.  

Een keerlus schakeling kost al gauw 65 euro,  

wij maken hem voor nog geen 7 euro. 
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4-voudig relais paneel met enkel omschakelcontact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtsluis Helix club-baan m.b.v. 2 x lichtreflectie print 
 

 

  

http://www.modelspoor.nl/nieuwbouw-h0-baan/
mailto:mle.mutsaers@planet.nl


Info bulletin H0-clubbaan Mei 2020 
Click op foto naar web-site of email 

5  Deel 6 

 
 

Lichtreflectie schakeling kant en klaar voor gebruik 

        

 

 

 

 

 

 

Zij-aanzicht lichtreflectie print  achter-aanzicht met opschrift voor aansluiting 

 

 

  

      De kleur zwart van je trein reflecteert niet  

voldoende voor een betrouwbare detectie,  

voorkeur gaat dan uit naar lichtstraal  

onderbreking schakeling. 

 

Schema lichtsluisprintje (licht reflectie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema lichtstraal onderbreking, 2 x printje licht reflectie 
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Hieronder een keerlus met schakeling opgebouwd uit een  

4-voudig relais paneel en 2 x lichtreflectie printje. 

De relais polen de rijspanning om in de keerlus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze lichtsluis-schakeling is ook bijv. toe te passing voor je schaduw- 

opstelsporen. Plaats deze aan het einde van je blok en iedere trein  

kan hiermee precies tot aan deze lichtsluis doorrijden. Hiermee kun je 

treinen ondanks dat ze mogelijk slecht te ijken zijn toch precies  

op de juiste plek laten stoppen. 

 

Tot ziens en veel hobby plezier. 

Maurice Mutsaers    
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