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Terugmeldmodule 
met geïntegreerde 

Spoorbezetmelders (8x) 
uit de Digital-Profi-Serie ! 

 

SX-GB-8 Art.-Nr.: 320042 
 
 

>> Gebouwde module << 
 

⇒  Terugmelding over de Sx-bus 
     (Selectrix® of compatible digitaalcentrales) 
⇒  Kortsluitvast 
     (per uitgang een automatische zekering) 
⇒  Elke uitgang is tot 1 Ampère belastbaar 
      

⇒  Terugmeldadressen programmeerbaar: 
van 0 t/m 103 

⇒  Vrijgavevertraging programmeerbaar: 
      van 0 t/m 2,48 seconden 
Dit product is geen speelgoed! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Het 
bouwpakket bevat kleine onderdelen. Daarom buiten bereik houden van kinderen 
onder 3 jaar! Bij verkeerd gebruik bestaat gevaar voor verwonding door scherpe 
randen en punten! Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. op een veilige plaats. 

 
  
  
  
 
 

Voorwoord / veiligheidsaanwijzingen: 
 

U heeft voor uw modelspoorbaan de 8-voudige 
terugmeldmodule SX-GB-8 met geïntegreerde 
spoorbezetmelders uit het assortiment van de firma  Littfinski 
Daten Technik (LDT) aangeschaft. 
 

Wij wensen u veel plezier met dit product! 
 

U heeft op de terugmeldmodule SX-GB-8 twee jaar garantie, 
(geldt uitsluitend voor de gebouwde module). 
 

• Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bij schades, 
die door het niet opvolgen van deze handleiding ontstaan, 
vervalt de aanspraak op garantie. Voor schades die daaruit 
voortkomen, zijn wij niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk. 

 

Module aansluiten op de digitale baan: 
 

• Belangrijk: Voer alle aansluitwerkzaamheden uit bij 
uitgeschakelde digitale baan door de 
(TRANSFORMATOR netstekker uit de contactdoos te 
trekken). 

 

• De SX-GB-8 is met twee Sx-Bus stekkerbussen 
uitgerust, waarmee deze geïntegreerd kan worden in het 
digitaalsysteem. Bij iedere SX-GB-8 wordt één Sx-
buskabel geleverd. U kunt de terugmeldmodule mbv. 
deze kabel direct met de Sx-uitgang van de centrale 
verbinden. Omdat de SX-bus v/h ene digitaalcomponent 
naar de volgende geleid kan worden, is ook een 
verbinding naar niet bezette SX-stekkerbussen van 
andere digitaalcomponenten mogelijk, die al 
geïntegreerd zijn in het digitaalsysteem. Ook de SX-GB-
8 is voor dit doel van een tweede Sx-bus voorzien. 

Algemene beschrijving van de werking: 
 

De terugmeldmodule SX-GB-8 vat de functies 
spoorbezetmelding en terugmelding samen. De 8 
spoorbezetmelders werken op basis van stroomdetectie. 
Bevind zich in het aangesloten baanvak (blok) een 
stroomverbruiker, die tenminste 0,001 Ampère (1mA) vraagt, 
dan wordt dit baanvak bezet gemeld. 
Locdecoders, rijtuigverlichting of van weerstandslak voorziene 
wagenassen zijn elektrische verbruikers, die als zodanig een 
bezetmelding teweeg kunnen brengen. 
De maximale railstroom in het baanvak mag ten hoogste 1 
Ampère bedragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De SX-GB-8 is in ieder van de 8 uitgangen uitgerust met een 
automatische zekering, die bij overbelasting resp. kortsluiting 
de aangesloten centrale of booster(s) beschermt. Is de 
kortsluiting opgeheven, dan levert de betreffende uitgang na 
enige seconden weer digitaalstroom aan het bewaakte 
baanvak. 
 

Alle digitaalcomponenten, die met de Sx-databus 
verbonden is, heeft een eigen adres. In de fabriek is elke SX-
GB-8 het terugmelderadres 1 ingesteld. U kunt dit adres in 
het bereik van 1 t/m 103 opnieuw programmeren. 
 

Om te verhinderen, dat het bij een kortdurende 
stroomonderbreking, die evt. door ‘verontreinigde’ rails 
veroorzaakt werd, tot een foutieve vrijgavemelding komt, is de 
SX-GB-8 van een vrijgavevertraging voorzien. In de fabriek is 
een vrijgavevertraging van 0,8 seconden ingesteld. Indien u 
deze vertraging wilt veranderen, kunt u deze dmv. 
programmeren wijzigen van 0 t/m 2,48 seconden. 
 

Baanvakken/blokken aansluiten: 
 

De terugmeldmodule SX-GB-8 kan 8 baanvakken bewaken. 
Zoals op de aansluittekening (achterzijde) te zien is, wordt de 
blauwe draad van de centrale of een booster met de klem 1 
of 10 van de SX-GB-8 verbonden. 
 

Op de SX-GB-8 zijn de klemmen 1 en 10 met elkaar 
verbonden. 
 

De klemmen 2 t/m 9 verzorgen de geïsoleerde baanvakken, 
die bewaakt moeten worden. 
Belangrijk: Alle baanvakken, die aan één SX-GB-8 
aangesloten zijn, moeten door dezelfde centrale resp. 
booster gevoed worden! 

Gebruiksaanwijzing 
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Meer aansluit-
voorbeelden vindt u  
op onze web-site 
(www.ldt-
infocenter.com) in de 
rubriek 
„aansluitvoorbeelden“. 
 
 
De codeertabellen  
voor de bezetmelder-
adressen en de 
vrijgavevertra-ging 
worden met elke SX-GB-
8 meegeleverd. Deze 
kunnen ook van onze 
web-site worden 
gedown-load. 

 

Afvragen van bezetmeldingen: 
 

Bezetmeldingen kunnen op het display v/d Selectrix® Lok-
Control 2000 of de Control-Handys getoond worden. 
Ook compatible digitaalcentrales bieden deze mogelijkheid. 
 

Om bijvoorbeeld bezetmeldingen op het display v/d Lok-
Control 2000 weer te geven, wisselt u bij ingeschakelde 
digitaalspanning met de toets [MODE] in de functiemodus. 
 

Het getoonde functieadres kunt u wissen met de toets 
[CLEAR], daarna geeft u het adres van de SX-GB-8 in. 
 
 
 

Funkt  1          on
 01  --/-    /---

 

 

Links onder verschijnt het adres 
van de SX-GB-8, daarnaast de 
bezetmeldingen. 

 

In het display staat nu linksonder het adres van de terugmeld-
module. De horizontale en schuine strepen daarnaast, geven 
informatie over de bezettoestand van de 8 bewaakte 
baanvakken. Een horizontale streep betekent „baanvak vrij“, 
een schuine streep betekent „baanvak bezet“. 
 

In bovenstaand voorbeeld zijn spoor 3 en spoor 5 bezet, de 
andere sporen zijn vrij. Spoor 3 en 5 zijn resp. met de 
klemmen 4 en 6 van de SX-GB-8 verbonden. 
 

Terugmelderadres tonen resp. wijzigen: 
 

Is het in de fabriek ingestelde terugmelderadres 1 in uw 
digitaalsysteem al uitgegeven, dan kunt u de SX-GB-8 een 
nieuw adres in het bereik van 0 t/m 103 toewijzen. 
 

Schakel allereerst met de toets [STOP] van de digitaalcentrale 
de digitaalspanning uit. 
  

Vervolgens wisselt u met de toets [MODE] naar de 
functiemodus. 
 

Druk nu op programmeertoets S1 op de SX-GB-8. De 
lichtdiode brandt en geeft aan, dat de SX-GB-8 zich in de 
programmeermodus bevindt. 
 

Wis het getoonde functieadres met de toets [CLEAR] en geef 
mbv. de cijfertoetsen 00 in. 
 

Funkt  1         off
 00  /---    ----

 

 
In de fabriek is de SX-GB-8 op het 
terugmelderadres 1 ingesteld.  

 

Het terugmelderadres wordt op het display v/d Lok-Control 
2000 of de Control-Handys niet direct in cijfers getoond. 
Daarvoor gebruikt u de codeertabel voor 

bezetmelderadressen, om volgens de volgorde van de 
horizontale- en schuine strepen op het display, de eigenlijke 
adressen te bepalen. Volgens de codeertabel is het adres 1 
ingesteld, omdat zich geheel links een schuine streep bevindt. 
Alle andere strepen zijn horizontaal. 
 

Wilt u nu een ander adres instellen, dan kunt u dit via de 
toetsen 1 t/m 7 van het toetsenbord doen. Bij iedere druk op 
de toetsen wijzigt de overeenkomende streep van 
horizontaal naar schuin en omgekeerd. 
 

De samenhang wordt ook hier getoond in de codeertabel. 
 

Wanneer u het gewenste adres ingesteld heeft, drukt u 
opnieuw op de programmeertoets S1 van de SX-GB-8. De 
lichtdiode dooft en het nieuwe adres is opgeslagen. 
 

Vrijgavevertraging tonen resp. wijzigen: 
 

Voor een zeker functioneren v/d spoorbezetmelders is het 
belangrijk, dat deze bij een korte stroomonderbreking het spoor 
niet meteen vrijmelden. Deze zgn. vrijgavevertraging laat zich 
bij de SX-GB-8 van 0 t/m 2,48 seconden in stappen van 
0,08 seconden instellen. 
 

In de fabriek is een vrijgavevertraging van 0,8 seconden 
ingesteld. Een zinvolle middenwaarde, die bij alle 
toepassingen goede resultaten biedt. Zou u de 
vrijgavevertraging echter willen wijzigen, dan is dit in het 
bereik van 0 t/m 2,48 seconden mogelijk. 
 

Schakel daarvoor allereerst met de toets [STOP] v/d 
digitaalcentrale de digitaalspanning uit. 
  

Wissel met de toets [MODE] naar de functiemodus. 
 

Druk vervolgens op de programmeertoets S1 v/d SX-GB-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lichtdiode brandt en geeft aan, dat de SX-GB-8 zich in de 
programmeermodus bevindt. 
 

Wis het getoonde functieadres met de toets [CLEAR] en geef 
mbv. de cijfertoetsen 01 in. 
 

Funkt  1         off
 01  -/-/    ----

 

 

In de fabriek is bij de SX-GB-8 
een vrijgavevertraging van 0,8 
seconden ingesteld. 

 

Ook de vrijgavevertraging wordt in het display v/d Control 2000 
of de Control-Handys niet direct in cijfers getoond. Gebruik 
daarvoor de codeertabel voor vrijgavevertraging, om via de 
volgorde v/d horizontale en schuine strepen in het display, de 
daadwerkelijke waarde te bepalen. Volgens de codeertabel is 
een vrijgavevertraging van 0,8 seconden in de fabriek 
ingesteld. 
. 

Wilt u nu een andere vertraging programmeren, dan kunt u 
ook hier mbv. van de toetsen 1 t/m 7 met elke toetsdruk de 
overeenkomende streep van horizontaal naar schuin en 
omgekeerd stellen. 
 

De samenhang wordt weergegeven in de codeertabel. 
 

Wanneer u de gewenste vrijgavevertraging ingesteld heeft, 
drukt u opnieuw op de programmeertoets S1 v/d SX-GB-8. 
De lichtdiode dooft en de nieuwe vrijgavevertraging is 
opgeslagen. 
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