Bouwbeschrijving en aansluitgegevens.
En een boodschappenlijstje.
Bedankt voor de keus van dit product, ik wens U veel plezier bij de opbouw
en bij het gebruik van dit product.
Ik ben echter niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het
gebruik van dit product.

Shoppinglist, keerlusmodule
5 x Weerstand 4K7

404128

1

1.99

6 x Weerstand 1K

404047

1

1,99

3 x Weerstand 100

403920

1

1,99

2 x Weerstand 10K

404160

1

1,99

2 x Weerstand 2K2

404080

1

1,99

Diode BYV27-200

160033

12

0,20

Alternatief: voor de BYV27-200
Diode BYV96 E
Diode BYV95C

160152
160139

12
12

0,49
0,29

Diode BYV28-200

160058

1

0.89

Diode 1N4007

162272

9

0,09

Condensator 390pF

457477

3

0,19

Elco AX 1uF 35V

472000

2

0,39

Elco RA 1000uF 35V

445930

1

0,69

BC547B

155012

3

0,19

BC557C

154970

2

0,19

Spanningsregelaar 7812

179230

1

0,59

Connectors 2-voud

729949

8

0,44

IC voet 20 pin

189545

1

0,29

OptoCoupler PC817

187038

5

0,49

Relais Bi-Stabiel 2 x om

503398

3

5.49

De tweede print is 9,95 goedkoper omdat je dan alle weerstanden al in huis hebt.
Dit is het bestel lijstje voor de 2 richting uitvoering,. Voor de 1 richting heb je 2 x 503398
nodig en 7 x 729949.
PCB met componenten opdruk.
Kijk voor de actuele prijs www.rosoft.biedmeer.nl

1

Of een Euro Strokenprintplaat

527453

1

2,29

De basis waar we verder vanuit gaan door de gekleurde onderdelen te plaatsen zoals hieronder
wordt weergegeven, in de volgorde waarin ze worden aangegeven. Dus van dun naar dik
(klein naar groot)
LETOP, de componenten opstelling kan afwijken van de getoonde afbeeldingen!!!

Plaatsen van de weerstanden.
De kleuren komen overeen met de volgende weerstands waardes.
Geel
Rood
Lichtblauw
Blauw
Violet

= 1k (6x)
= 100R (3x)
= 4k7 (5x)
= 10k (2x)
= 2k2 (2x)

Diodes
12 x BYV27
1 x BYV28
6 x 1N4001..7

Begin met het plaatsen van de Opto’s 5x PC817 dan de transistroren 3x BC547 (rood) en 2x
BC557 (geel) en als laatste de 2 elco’s

Plaatsen van de relais en de connectoren.

En dan als laatste de Spannings regelaar en de grote elco.
De eerste test kan met een gewone wisselspanning worden gedaan, dus zonder dat de print
aan de baan of aan een digitaal systeem wordt aangesloten.

De aansluiting van een 14..18 V wisselspanning, alleen voor het testen.!!!

Door een 10K Ohm weerstand aan te sluiten op de aangegeven plaats, zullen alle drie de relais
in een bepaalde stand schakelen, afhankelijk van de huidige stand zal dit een klik laten horen.
Is er geen klik zijn er twee opties, of het werkt niet, of de relais staan al in de juiste stand.
Op de bovenste connector wordt een S88 aangesloten, maar nu nog niet, Door met een
multimeter de twee grijs gekleurde aansluitingen te meten, via de stand weerstands meting,
moet hier nu 0 Ohm gemeten worden, oftewel een verbinding. Wordt de weerstand
verwijdert, dan zal hier nu een oneindig hoge weerstand gemeten worden.
Alle grijs gekleurde onderdelen zijn verantwoordelijk voor deze functie van de schakeling.

Door een 10K Ohm weerstand aan te sluiten op de aangegeven plaats, zullen alle drie de relais
in een bepaalde stand schakelen, afhankelijk van de huidige stand zal dit een klik laten horen.
Is er geen klik zijn er twee opties, of het werkt niet, of de relais staan al in de juiste stand.
Op de bovenste connector wordt een S88 aangesloten, maar nu nog niet, Door met een
multimeter de twee grijs gekleurde aansluitingen te meten, via de stand weerstands meting,
moet hier nu lagere waarde gemeten worden. Wordt de weerstand verwijdert, dan zal hier nu
een oneindig hoge weerstand gemeten worden.
Alle grijs gekleurde onderdelen zijn verantwoordelijk voor deze functie van de schakeling.

In deze situatie zal er geen relais klikken, er wordt nu alleen een bezetmelding doorgegeven.

Dit zijn de beide inrij of uitrijsporen.
Door een 10K Ohm weerstand aan te sluiten op de aangegeven plaats, zullen alle drie de relais
in een bepaalde stand schakelen, afhankelijk van de huidige stand zal dit een klik laten horen.
Is er geen klik zijn er twee opties, of het werkt niet, of de relais staan al in de juiste stand.
Op de bovenste connector wordt een S88 aangesloten, maar nu nog niet, Door met een
multimeter de twee grijs gekleurde aansluitingen te meten, via de stand weerstands meting,
moet hier nu 0 Ohm gemeten worden, oftewel een verbinding. Wordt de weerstand
verwijdert, dan zal hier nu een oneindig hoge weerstand gemeten worden.
Alle grijs gekleurde onderdelen zijn verantwoordelijk voor deze functie van de schakeling.

Door een 10K Ohm weerstand aan te sluiten op de aangegeven plaats, zullen alle drie de relais
in een bepaalde stand schakelen, afhankelijk van de huidige stand zal dit een klik laten horen.
Is er geen klik zijn er twee opties, of het werkt niet, of de relais staan al in de juiste stand.
Op de bovenste connector wordt een S88 aangesloten, maar nu nog niet, Door met een
multimeter de twee grijs gekleurde aansluitingen te meten, via de stand weerstands meting,
moet hier nu 0 Ohm gemeten worden, oftewel een verbinding. Wordt de weerstand
verwijdert, dan zal hier nu een oneindig hoge weerstand gemeten worden.
Alle grijs gekleurde onderdelen zijn verantwoordelijk voor deze functie van de schakeling.

Als alles naar wens is verlopen, kan de print nu aan de baan en het digitale systeem
worden aangesloten.

Mocht het in de praktijk blijken dat de stroomdetectie te gevoelig is en onterechte
bezetmelding geeft, dan kan de 100 ohm weerstand worden vergroot naar een waarde
van 220 ohm met een maximum van 270 ohm

Schema’s

De lengte van sectie C heeft de lengte van de langste stroomafnemende trein. De andere
secties hebben een lengte van ongeveer 5 cm. Of de lengte van een halve standaard
rechte rails.

Versie 1.5
In versie 1.5 van de Ultieme Keerlus is de hierboven losse stroomverbruiker op de print
gezet. Met de mogelijkheid deze te overbruggen met een jumper zodat de oude situatie
weer van kracht wordt. Zo kan de Ultieme Keerlus aangesloten worden op een
terugmelder voor massadetectie (oude situatie) en rechtstreeks op een terugmelder met
stroomdetectie (nieuwe situatie).
Onderstaande afbeelding geeft aan waar de onderdelen geplaatst zijn.

