
DIGIKEIJS DR 4018
MultifunktionsDekoder

Blandt andet til  tænd/sluk af 16 kontakter



Multifunktions dekoder

• Kan benyttes skift af magnetartikler – sporskifter/vingesignaler
Eller
• Permanent kontakt tænd/sluk – til lyssignaler – eller lys i huse

Schweitzer 
kniven fra 
Holland



Vælg med CV47 hvilken type dekoderen 
skal være

• CV47 = 0 – default sporskifter
• CV47 =1 – 16x permanent 

tænd/sluk

Det er altså ENTEN en K83 eller en 
K84 dekoder – ikke både/og !



Forbind dekoderen 

Man kan forbinde med ekstern strømforsyning – eller med fælles 
forsyning fra Centralen



Hvilke centraler ??
Programming On Main 

– programmering på 
hovedsporet



Tildel adresse
• 1 – forbind boksen med Centralen – som vist før

• 2 – opret en magnet-artikel på centralen – eksempelvis en lampe med DCC adr 421



• 3 – tryk på programmeringsknappen

• 4 – Tryk på den oprettede magnetartikel på centralen

Tryk på programmeringsknappen 
– til den røde LED ved siden af  

lyser

Tryk på  ‘pæren’ til LED’en på 
Digikeijs’en holder med at lyse. 

Den har nu fået adressen DCC421

Den første udgang har nu adr 421 – den næste 
422 – og så videre til 436



Vi skal nu ændre CV47 fra o (default) til 1 

1 Tryk på prog
knappen

Vælg prog DCC Vælg POM Vælg adr 9999

Vælg CV 47

Vælg 1

2 Tryk på ‘Skriv’
Når så LED’en på boksen ikke lyser mere er den 
opdateret



Transformator 
til

Lys

Digital central

16 stk led lamper

Tænd/sluk – med 
adresserne 
DCC 421 til 436 



Styring med WinDigipet

Lamperne i husene 
kan 

tændes/slukkes 
enkeltvis

Eller man kan 
tænde/slukke samlet –
efter en programmeret 

plan



Program i Windigipet – til styring af 
lys.
Hvis man har aktiveret knappen 
‘Tænd lys Edelweiss’ 

så tænder de enkelte lamper – med 
en indbygget forsinkelse mellem de 
enkelte ‘tænd’ – forsinkelsen og 
rækkefølgen angiver man i 
programmet

På samme måde kan man slukke lyset 
-



Lesson Learned

• Man skal ikke belaste boksen med mere end LED’er. 

• Jeg har forsøgt med et røgaggregat – det ‘røg’ – brændte af

• Forsøgte også med en glødepærer – den røg også

• Har sendt spm til Digikeijs om hvor meget man kan belaste boksen med



Priser Digikejs:

199 kr – for 16 tænd/sluk kontakter 

12,50 kr/stk

Viesmann:

379 kr – for 4 tænd/sluk kontakter 

94,75 kr/stk


