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1 Inleiding 
Doel is een simpele en betrouwbare elektrische aansluiting te krijgen. Hierop zullen de treinen dan 

tot tevredenheid van eigenaren en bezoekers rondrijden. 

In dit document worden de basale definities voor de elektrische aansluiting van een modulebaan 

gedefinieerd. Hierbij wordt van de volgende zaken uitgegaan: 

1. Meerdere inbrengen vormen een baan 

2. Meerder modules vormen een inbreng en worden gescheiden door black boxes. 

3. Op de rails staat een DCC signaal om de treinen te besturen 

4. Er loopt een twee aderige abel van inbreng naar inbreng om de rails van signaal te voorzien. 

5. Er loopt een 6 aderige kabel van inbreng naar inbreng om de besturingscommando’s naar de 

centrale te voeren. 

6. Accessoires worden op een door de eigenaar van de inbreng zelf gedefinieerde manier 

bestuurd (dus niet uit de twee aderige kabel). 
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2 Begrippenlijst 
Begrip Verklaring 
  
Module Kleinste eenheid, waarvan de maten zijn vastgelegd 
Blackbox Overgang van module naar module, waarvan de maten zijn 

vastgelegd 
Inbreng Vaste combinatie van modules en blackboxen 
Centrale Roco centrale 
Multimaus Handmatige besturingseenheid voor de centrale 
DCC Gestandaardiseerd protocol voor de aansturing van de 

modeltreinen 
Boostergebied Combinatie van inbrengen die door een booster bediend 

wordt 
HUB HUB dient om de multimaus aan te sluiten op de doorgaande 

DCC kabel 
Booster Booster dient om het railsignaal van de doorgaande DCC kabel 

te versterken, zodat treinen erop kunnen rijden. 
BNLS/RCU booster Apparaat om de DCC spanning op de rails te krijgen, tevens 

voorzien van een HUB om het DCC signaal door te koppelen en 
twee mulitmauzen aan te sluiten. 

Accessoires Wissels, ontkoppelaars, seinen en terugmelders. Worden niet 
vanuit de rails of de 2 aderige kabel gestuurd. 

Publieksrand Zijde waar zich het publiek bevind 
Bedienrand Zijde waar zich de bedienapparatuur bevind 
Rechterzijde Zijde welke zich rechts bevindt als tegen de publiekszijde 

wordt aangekeken 
Linkerzijde Zijde welke zich links bevindt als tegen de publiekszijde wordt 

aangekeken 
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3 Electrische aansluitingen 

3.1 Algemeen 
De gehele baan bestaat uit meerdere inbrengen.  

 

Er zijn twee soorten inbrengen, te weten: 

 Inbreng zonder booster 

 Inbreng met booster 

Van beide soorten inbrengen is de linker black box gelijk. Er loopt alleen maar een dubbele flex-rail 

door de black box. De rechter is voor beide verschillend en worden apart uitgelegd. De doorgaande 

rails in de black box krijgen hun DCC signaal van de rails van de module. Op de module zijn minimaal 

2 verbindingen met de doorgaande ringleiding. Deze zitten voor een goede voeding van de flex-rail 

op 100 mm (75 tot 125 mm) van de rand van de module.  

Vanaf dit punt loopt aan beide zijden een stuk 2 aderig soepel snoer van minimaal 50 cm, welke met 

een ST16 steker wordt afgesloten. De wijze van aansluiten van het koppelsnoer aan de ringleiding is 

vrij. Het aansluitsnoer en ringleiding mogen uit 1 stuk bestaan, of op het eindpunt aan de module 

gekoppeld worden met kroonstenen. 
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3.2 Inbreng zonder booster 

 

Vanaf 10 cm van de rand van de module loopt een soepel twee aderig snoer van minimaal 50 cm, 

waaraan de ST16 connector zit, als aansluitsnoer naar de volgende inbreng.. 

De flex-rails worden aan de modulezijde met twee metalen raillassen aangesloten. Om zoveel 

mogelijk bewegingsruimte voor de flex-rails te creëren, worden er geen elektrische verbindingen 

naar de flex-rail gemaakt. 

Aan de rechter zijde van de module (150,0 mm vanaf de binnenkant van de rechterzijkant) komt een 

voorziening om twee multimauzen aan te sluiten op een doorgaande 6 aderige DCC kabel (HUB). 
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3.3 Inbreng met booster 

 

Iedere booster die in een inbreng ingebouwd is, wordt aan de rail-uitgangzijde voorzien van een ST-

16 connector. Deze wordt gebruikt om via de koppelkabel aan de rechterzijde de booster te 

koppelen aan de ringleiding. Zo kan een inbreng met booster ook als inbreng zonder booster ingezet 

worden. 

 



Status: concept, versie: 0.7, datum: 27-4-2014 

8/9 

Aansluiten bij gebruik van de booster: 

Het aansluitsnoer aan de rechterzijde wordt met de ST-16 connector aangesloten aan de booster. Het 

linker aansluitsnoer kan aan de volgende inbreng worden gekoppeld. 

De flex-rails worden aan de linker modulezijde met twee metalen raillassen aangesloten. Aan de 

rechter modulezijde worden de flex-rails met twee kunststoffen raillassen aangesloten. Om zoveel 

mogelijk bewegingsruimte voor de flex-rails te creëren, worden er geen elektrische verbindingen 

naar de flex-rail gemaakt. 

Aan de rechter zijde van de module (150,0 mm vanaf de binnenkant van de rechterzijkant) komt een 

voorziening om twee multimauzen aan te sluiten op een doorgaande 6 aderige DCC kabel (HUB). 

Tevens kan hier een aftakking voor een booster gemaakt worden. Deze wordt dusdanig aangesloten, 

dat de polariteit van de rails niet wisselt. Tevens moet de ingang van een galvanische scheiding zijn 

voorzien. 

(Als gebruik wordt gemaakt van de BNLS/RCU booster is er reeds een gezorgd voor het aansluiten 

van de multimauzen, er zijn extra stekers op de BNLS/RCU booster aangebracht. De BNLS/RCU 

booster komt dan ook op de plaats van de HUB.) 
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4 Electrische verbindingen 

4.1 Netspanning (230V ~) 
Naast de inbreng loopt een 230V kabel met randaarde, die met standaard koppeldozen doorgelust 

wordt. Alle verbruikers worden op deze doorgaande kabel aangesloten. De bedrading, stekers en 

contactdozen zijn uitgevoerd voor 16A, 230V. Probeer om de 230V~ buiten de module om te zetten 

naar een lagere spanning. 

4.2 DCC 
De DCC aansturing gebeurt door een 6 aderige kabel, die aan beide zijde een male plug heeft. De 

aders worden 1 op 1 doorverbonden. 

 

Door de 1 op 1 verbinding ontstaat er een slag in iedere kabel. Een gestrekte kabel (zonder draai) ziet 

er als volgt uit (zijaanzicht): Deze kabel is minimaal de lengte van de inbreng plus 1 meter. 

 




