
Instrukcja obsługi centralki DCC NanoX firmy Rubikus

Dane techniczne:
• Maksymalne obciążenie: 3A
• Zasilanie: 14-16V prąd zmienny lub stały
• Wymiary (mm): 50 x 145 x 140 (wysokość / szerokość / głębokość)
• Waga: ? g
• Zgodność z normą NRMA DCC
• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Bezpieczeństwo:
• Urządzenie jest przeznaczone do pracy z modelami kolejowymi tylko w pomieszczeniach suchych.
• Produkt jest przeznaczony do użytku powyżej 14 roku życia.
• Zepsute urządzenie należy przekazać do punktu przyjmowania złomu elektrycznego i elektronicznego. 

Wyrzucanie odpadów elektrycznych do ogólnych odpadów z gospodarstw domowych jest 
niedopuszczalne!

• we wnętrzu manipulatora nie ma żadnych elementów do nastawiania czy regulacji tych urządzeń. 
Urządzenia nie mogą być otwierane. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany 
personel serwisowy.

• Jeśli urządzenie jest niesprawne należy je przesłać do Państwa sprzedawcy, który przekaże je do 
naprawy w serwisie firmowym.

• W przypadku stwierdzenia obcej ingerencji traci się prawo do roszczeń z tytułu gwarancji.
• Kondensatory wewnątrz urządzenia mogą być naładowane.

Przeznaczenie produktu:
Centralka NanoX jest przeznaczona do zarządzania modelami pociągów poprzez miksowanie sygnałów 
sterujących pochodzących z urządzenia sterującego oraz zasilacza. Jest zgodna z normą NRMA DCC, 
obsługuje protokoły XpressNet w wersji 3 oraz s88. Posiada po jednym porcie  XpressNet i s88-N.
Podstawowe funkcje:

• obsługa do 16 lokomotyw w zakresie adresów od 1 do 9999
• obsługa do 1024 dekoderów funkcyjnych (zwrotnic, semaforów itp.) 
• możliwość podłączenia do 31 urządzeń XpressNet (MiniMaus, Lokmaus, Multimaus, Rocomaus, Lenz 

LH-01, Lenz LH100 i Lenz LH90)
• obsługa adresów akcesoriów od 1 do 999
• programowanie w trybach Direct, Paged, Register i PoM
• obsługa 14, 28 i 128 kroków prędkości, świateł kierunkowych 
• obsługa funkcji w zakresie od F1 do F28
• obsługa do 128 portów podłączonych przez złącze s88-N
• odczyt i zapis CV
• kompatybilny z RailCom (przy pomocy dodatkowego modułu możliwość odczytu parametrów i CV 

dekodera bezpośrednio na makiecie)
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Podłączenie:

Centralka posiada z dwóch stron gniazda do połączenia, z jednej strony są to wyjścia:
• zasilanie do torowiska
• wyjście na tor do programowania
• podłączenie do zasilacza (zalecamy zasilacz Rubikus art. nr 9800)

Tory podłączamy do zacisków w kolorach czarnym i czerwonym, kolejność nie ma znaczenia. Połączeń 
dokonujemy za pomocą przewodów z usuniętą izolacją na końcu. Przewód umieszczamy w odpowiednim 
zacisku.

Poniżej pokazano sposób podłączenia:
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Możliwe jest także złączenie toru do programowania z resztą torowiska tak aby lokomotywy mogły 
samodzielnie wjechać na taki tor, w takim przypadku należy zachować odpowiednią kolejność przewodów. 
Tor do programowania musi być przynajmniej w jednym miejscu odizolowany jak widać na rysunku.
Aby odizolować tory można użyć złączki wykonanej z plastiku, większość producentów torów ma taką w 
ofercie.

Przykład podłączenia torowiska i toru do programowania:

Druga strona centralki zawiera:
• gniazdo s88-N (standard s88 do wtyku RJ-45)
• gniazdo XpressNet oraz diodę sygnalizacyjną. 

Protokół s88-N odczytuje do 128 portów, każde z urządzeń może mieć inna liczbę portów. Urządzenia łączymy 
szeregowo, każde posiada wejście i wyjście.
Protokół XpressNet obsługuje do 31 urządzeń, podłączamy je równolegle za pomocą rozgałęźnika (wraz z 
centralką jest dołączony rozgałęźnik na dwa urządzenia.
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dioda LED sygnalizująca
stan pracy centralki

moduł zajętości

Rubikus MiniMaus Roco MultiMaus Roco Maus2

Rubikus Interfejs GenLi
USB (sterowanie przez komputer)

USB

Komputer PC
(System Windows + 

GBBKolejka)

Lenz LH 01 Lenz LH100Lenz LH90



Stany pracy centralki:

Centralka posiada diodę LED na przednim panelu która sygnalizuje następujące stany urządzenia:

Stan diody LED Opis

Nie świeci Brak zasilania

Świeci ciągłym światłem Normalny tryb pracy centralki

Mruga powoli Centralka otrzymała rozkaz płynnego zatrzymania wszystkich pociągów. 
(możliwe tylko jeśli sterowanie odbywa się za pomocą komputera)

Mruga szybko Nastąpiło zwarcie lub wciśnięto na manipulatorze klawisz awaryjnego 
zatrzymania (prąd z szyn zostaje wyłączony)

Programowanie lokomotyw:

Przebieg proces programowania powinien być opisany w instrukcji od manipulatora.
Centralka obsługuje cztery tryby programowania, w zależności od manipulatora nie wszystkie mogą być 
dostępne, są to:

Tryb programowania Opis

Direct • programowanie na torze do programowania, zasilanie od reszty torowiska 
jest odłączone

• programowanie pełnego zakresu CV
• przy programowaniu podajemy CV oraz jego wartość
• odczyt wartości CV

PoM • programowanie na torowisku
• programowanie pełnego zakresu CV
• przy programowaniu należy podać numer lokomotywy, następnie CV oraz 

jego wartość
• odczyt wartości CV tylko za pomocą zewnętrznego modułu RailCom

Paged • programowanie na torze do programowania, zasilanie od reszty torowiska 
jest odłączone

• programowanie w trybie stronicowym, można zmieniać CV z wybranego 
zakresu

• przy programowaniu podajemy CV oraz jego wartość
• odczyt wartości CV

Register • programowanie na torze do programowania, zasilanie od reszty torowiska 
jest odłączone

• programowanie w trybie rejestrowanym, można zmieniać CV tylko z 
zakresu od 0 do 8

• przy programowaniu podajemy CV oraz jego wartość
• odczyt wartości CV
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Schematy przewodów XpressNet:

W protokole XpressNet możemy spotkać się z dwoma rodzajami przewodów, jeden z wtyczką typu RJ-11 
(wtyczka telefoniczna) oraz drugi z wtyczką DIN (okrągła).
Przy zarabianiu przewodu należy zwrócić szczególną uwagę na parę przewodów oznaczoną A i B (kolor 
czerwony i zielony). Złe lub odwrotne podłączenie tych przewodów spowoduje brak komunikacji. Długość 
przewodu nie powinna przekraczać 100m, jednak ze względu na przepustowość XpressNet wynoszącą 62,5k, 
można tą długość wydłużyć do 1000m.

Pin nr Wtyk RJ-11 Lenz Opis

Pin 1 biały nie podłączony Opcja „C”

Pin 2 czarny czarny Masa „M”

Pin 3 czerwony czerwony - RS-485 „B”

Pin 4 zielony zielony + RS-485 „A”

Pin 5 żółty żółty +12 volt „L”

Pin 6 niebieski nie podłączony Opcja „D”

Przewód RJ-11 / bez wtyczki:

Przewód RJ-11 / DIN:
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Schematy przewodów s88:

W protokole s88 możemy spotkać się z dwoma rodzajami przewodów, jeden oznaczony jako s88-N (z wtyczką 
RJ-45) oraz drugi s88L (z bolcami 6-pin).

Przewód s88-N / s88-N:

Przewód zakończony dwoma wtyczkami RJ-45, bez przeplotu, poniżej opis pinów:

Wtyk RJ-45 pin nr Kolor przewodu Opis

Pin 1 pomarańczowo-biały +5V/+12V

Pin 2 pomarańczowy Data

Pin 3 zielono-biały GND

Pin 4 niebieski Clock

Pin 5 biało-niebieski GND

Pin 6 zielony Load

Pin 7 brązowo-biały Reset

Pin 8 brązowy Railsignal

Przewód s88L / s88-N:

Schemat połączenia pomiędzy wtykiem RJ45 a s88L.

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia i życzymy przyjemnej zabawy.
Więcej produktów firmy Rubikus na www.modelmania.com.pl.
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