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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 demo baan, 

Voor deze baan heeft Ties Kleijer de benodigde materialen geleverd  

en netjes in elkaar gezet. De elektronica is door het H0-team op de  

plaat gemonteerd en vervolgens met de beschikbare draadkleuren 

bedraad zodat e.e.a. werkend is te maken. Op het demo bord zit 

gemonteerd een RMU (interface met pc), TM44 blokkaart, OC32 

(aansturing diverse), 3x spanningsregelaar, servo-motoren met  

beugel, relais print, sein beelden en een voeding 15 Volt. Het 

sporenplan bestaat uit 3 blokken in lijn met een passeerspoortje.  

De keuze van diameter draad en kleur is nog niet definitief maar  

wel dusdanig dat de toepassing van diverse diameters en kleur  

draad qua functionaliteit helder is gemaakt. Inmiddels is het demo-

baantje werkend.  

Naast het bouwen ben ik ook bezig geweest met diverse schema’s  

en overige documenten voor de administratie die geen overbodige luxe 

is bij een modelbaan. Ik beperk me voor administratie even tot het 

Dinamo systeem. De instellingen van de diverse printpanelen sla ik over 

en bewaar ik voor de workshops, in deze terugkerende info zal ik me 

richten op de bedrading van de baan, de bijbehorende schema’s en 

een korte uitleg waarom of hoe e.e.a. toe te passen. Zijn er leden die 

echt behoefte hebben aan uitleg voor hun eigen Dinamo systeem dan 

zit er een verborgen linkje in de documenten voor rechtstreeks contact 

met mij.  
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Oke, we gingen aan de slag met bouwen van dit baantje.  

 

 
 

We hebben de oudste flex-rail gebruikt die voorhanden was 

(aangeschaft in 1974) en twee nieuwe wissels van Peco. Will jongsma 

heeft nog een paar stootblokken geregeld die nu op de twee einde van 

de baan mijn loc behoeden voor neerstorten vanaf de tafel. De Peco 

wissels hebben we enigszins gemodificeerd (slijptol er doorheen) om de 

puntstukken geheel elektrisch gescheiden te maken van de hoofdrail.  
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Bij het Dinamo systeem, waarmee we zowel analoog als digitaal  

kunnen rijden, werkt het even iets anders dan bij een normaal digitaal 

systeem. Bij Dinamo wordt nl. de rijspanning per blok geschakeld  

voor of analoog of digitaal. Dit betekend dat bij analoog rijden  

het voor kan komen dat de rijspanning in een blok anders  

gepolariseerd is t.o.v. het volgende blok, daarover later meer 

tijdens een workshop. Om dit systeem elektrisch gezien werkend te  

maken dienen bijvoorbeeld de gecreëerde puntstukken (slijptol 

verhaal) geschakeld te worden via een relais (wissel-contact). De sein 

toestand op dit baantje wordt middels 6 kleine printplaatje met 3 ledjes 

naast de baan uitgebeeld. Deze seinen zijn rechtstreeks op de OC-32 

aangesloten en werken op 15 Volt. Met de oc-32 kun je in iTrain met 

slechts een adres een sein bedienen en verschillende seinbeelden 

oproepen (rood, groen, geel, groen knipper, geel knipper),  

ook hierover later meer. De relais voor het schakelen van de  

rijspanning van het puntstuk per wissel worden ook rechtstreeks op de 

oc-32 aangesloten en werken op een andere spanning dan de seinen of 

servo’s. Uitleg hierover komt ook later. 

 

Nadat het baantje in iTrain was ingevoerd met alle juiste instellingen  

ben ik begonnen met een aantal  lokjes te ijken op dit baantje, routes 

ingesteld en uiteindelijk met de lokjes gaan rijden.  

Op een filmpje is te zien dat er gelijktijdig twee lokjes, een sikje 

(analoge loc) met een hippel (digitaal), op de baan heen en weer rijden.  

 

Voor nu zou ik zeggen lees het document TM44 handleiding  

maar eens rustig door. Ter voorbereiding op de workshop. 
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Voor diegene die interesse hebben in het document voor 

documenteren van bedrading (TM44) naar baan en relais  

kun je op de website kijken naar een voorbeeld van het document  

en is het bij mij aan te vragen voor toezending.  

(Voor aanvraag toezending click op rechter foto in koptekst) 

 

 

 

 

1tm44-1 

 

 

 

2tm44-2 

Terug naar boven 
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3oc-32 

 

 

 

4oc-32 aansluiting uitgangen 

 
Terug naar boven 
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5spanningregelaar 

 

 

6puntstuk schakeling 

 
Terug naar boven 
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7rmu 

 

 

8tm44 bedrading document 

Terug naar boven 

 

Tot ziens en veel hobby plezier. 

Maurice Mutsaers    

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

