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1 Po vybalení 
 
V dodaném stavu je centrála okamžitě připravena k použití. Stačí připojit dodaný síťový zdroj, výstup 
do kolejí (označení TRACK OUT) a například ovladač MultiMaus do zásuvky XN + FB BUS. Na centrále 
je třeba stisknout zelené tlačítko (rozsvítí se zelená LED) a může se začít jezdit. V kapitole 9 jsou 
popsány další možnosti ovládání z počítače, v kapitole 10 jsou popsány možnosti ovládání pomocí 
WLANmaus, mobilů nebo tabletů, v kapitole 5 připojení k různým programům (například 
TrainController, JMRI). 
Plně lze využít všech vlastností centrály popsaných v kapitolách 3 až 10. 
S případnými dotazy se můžete obrátit na firmu adigital s.r.o. (viz www.digikeijs.cz). 

1.1 Záruční podmínky 
Záruční lhůta veškerých výrobků Digikeijs je 24 měsíců, přečtěte si však pečlivě tento návod k obsluze. 
Poškození výrobku v důsledku nedbání pokynů v tomto návodu je důvodem zániku záruky. 
 
Přečtěte si prosím následující pokyny než začnete centrálu DR5000 používat. 

➢ Veškerá záruka zaniká, dojde-li k otevření skříňky centrály nebo napájecího zdroje. 
➢ Centrála musí být vypnuta při provádění jakýchkoli prací na kolejišti. 
➢ Nikdy nepropojujte externí napájecí zdroj nebo jiný digitální systém ke kolejovému výstupu 

centrály DR5000. Mohlo by to způsobit poškození elektroniky a zánik záruky dokonce i 
dojde-li k tomu náhodně. 

➢ Nikdy nepoužívejte v kombinaci s centrálou DR5000 booster se společnou zemí.  
➢ Používejte při připojení ke svorkám kolejového výstupu pouze opticky isolované boostery a 

zařízení LocoNetu, aby nedošlo k poškození centrály nebo externího zařízení. Máte-li 
pochybnosti o externím zařízení, konzultujte dodavatele nebo výrobce. 

➢ Vždy používejte schválenou kabeláž, abyste se vyvarovali zkratů a poškození. 
➢ Používání jiného napájecího zdroje je přípustné za předpokladu že je napájecí napětí mezi 12 

V a 22 V a má schválení CE. Více informací sdělí dodavatel.  
➢ DR5000 používejte v suchém a bezprašném prostředí. 

1.2 Zákonná práva 
Výrobce si vyhrazuje možnosti změn, tiskových chyb a dodacích podmínek. 
Specifikace ani obrázky nejsou závazné. Výrobce si vyhrazuje právo změn hardware, firmware a 
software. Vyhrazuje si právo doplnění designu, software a/nebo firmware bez předchozího 
upozornění.  

2 Informace 

2.1 Všeobecné informace 
DR5000 je universální centrála pro prakticky jakékoli v současnosti používané způsoby připojení. Může 
využívat zařízení LocoNet a XpressNet a prostřednictvím wifi také mobilní přístroje. Prostřednictvím 
LAN, wifi nebo USB může být propojena s PC, přičemž je možné použít protokol LocoNet nebo 
XpressNet. S touto centrálou tedy může spolupracovat jakýkoli podpůrný software jako jsou iTrain, 
Koploper, Windigipet, TrainController nebo RocRail. Lze připojit a současně používat různá ovládací 
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zařízení ,jako jsou Roco Multimaus, Lenz LH101, Daisy a další zařízení kompatibilní s LocoNet a 
XpressNet. 
Vestavěný WiFi modul umožňuje ovládání pomocí WLANmaus nebo mobilních telefonů a tabletů, 
například se softwary DigiTrains nebo Z21 mobile. 
Maximální výstupní výkon centrály DR5000 je 3A. Potřebujete-li vyšší výkon, použijte prosím booster 
s H-bridge výstupem, jako například DR5033. Starší boostery se společnou zemí (např. Märklin) jsou 
nevhodné a mohou způsobit zkrat nebo trvalé poškození. 

 

2.2 Technická specifikace 
Protokol   DCC 
Počet stupňů ovládání 14/28/128 
Dekodéry   117 současně připojených 
Adresní rozsah   9999, krátké adresy do max. 126 
Příslušenství   2048 DCC komponent 
Výstupní výkon   3 A 
Typ výstupu   H-bridge  
Přípojky   LocoNet B (maximálně 128 modulů se 16 vstupy /600 mA/ RailCom) 

LocoNet T (maximálně 128 modulů se 16 vstupy /600 mA/ RailCom) 
XpressNet (maximálně 30 MultiMaus / 600 mA) 
B-Bus (maximálně 4 boostery) 
R-Bus (maximálně 10 modulů se 16 vstupy) 
S88-N (maximálně 16 modulů se 16 vstupy) 
RS-Bus (maximálně 32 modulů se 16 vstupy) 
Programovací kolej (umožňuje současné programování i jízdu) 
Napájení (minimálně 14 V, maximálně 22 V) 
USB !LocoNet a XpressNet – USB 3.6) 
LAN (100 Mbit) (Lenz-LAN 3.6 a LocoNet-LBServer) 
Wifi (Xpeessnet, LocoNet-LBServer, Dr.Command, Z21/WLANmaus) 
Infra přijímač (kompatibilní s Uhlenbrock a Piko) 

Použitelný software iTrain, RocRail, Koploper, Win-Digipet, TrainController, JMRI a další 
kompatibilní s LocoNet nebo XpressNet   
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2.3  Přehled hardware 

                                                                                    Obrázek 1 
 

1 Přípojka počítačové sítě (100 
MBit) 

2 Přípojka zpětného hlášení S88-N 
3 LocoNet B (boostery) 
4 Loconet T (ovladače a 

komponenty LocoNet) 
5 Výstup do kolejí (hlavní výstup) 
6 Sběrnice XpressNet  (například 

pro připojení MultiMaus) a R-Bus 
7 Boosterová sběrnice (B-Bus) 
8 Sběrnice RS-Bus 
9 Programovací kolej 
10 Konektor USB 2.0 
11 Přípojka napájení 

12 Indikátory aktivity 
13 Indikátory činnosti USB 
14 Přijímač infra 
15 Aktivita XpressNet 
16 Tlačítko STOP (vypnutí napájení 

kolejí) 
17 Tlačítko START (zapnutí napájení 

kolejí) 
18 Aktivita LocoNet 
19 Aktivita S88 
20 Aktivita Wi-Fi 
21 Aktivita LAN 
22 Aktivita router 

2.4 Napájení do kolejí a výstupní proud 
 
Napětí do kolejí 
DR5000 se standardně dodává se spínaným stejnosměrným zdrojem s přepínatelným výstupním 
napětím 15 – 24 V. Při nastavování napětí je však nutné dbát, že je centrálu možné provozovat 
s napětím maximálně  22 V. Je možné použití jiného stejnosměrného zdroje s napětím minimálně 15 
V, maximálně 22 V. 
Aktuální napájecí napětí do kolejí je o 1 až 1,5 V nižší než použité napájecí napětí napájecího zdroje. 
Napájecí napětí do kolejí lze nastavovat pouze přepnutím napětí na zdroji, nastavení prostřednictvím 
hardwaru ani softwaru možné není. 
 
Maximální výstupní proud 
Maximální výstupní proud dodávaný centrálou DR5000 je 3 A. 
Tento proud lze prostřednictvím konfiguračního software nastavit. Kliknutím na menu POWER lze na 
nastavovací obrazovce zadat maximální hodnotu proudu a zpoždění obvodu ochrany proti zkratu. 
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3 Konfigurační software 
 

3.1 Úvod 
Pro komunikaci s centrálou  s konfiguračním a ovládacím softwarem (ten je k dispozici pouze pro 
Windows) je potřeba vytvořit spojení s PC prostřednictvím USB (v další části návodu je popsán také 
postup pro komunikaci prostřednictvím LAN nebo Wi-Fi). Použijte pro to přiložený kabel USB A – USB 
mini. 

3.2  Stažení software 
Zatím centrálu k PC nepřipojujte. Nejprve si nainstalujte software, který lze stáhnout ze stránky 
http://support.digikeijs.com/display/DS/DR5000-ADJ. Tam je třeba vybrat stažení souboru „DR5000 
Configuration Software and Firmware“. 

 

3.3  Instalace software 
 
Při instalaci nesmí být centrála připojena! 
V případě že již na počítači máte instalovánu starší versi software, je před nainstalováním nové verze 
potřeba z počítače starší versi odstranit (standardní postup Windows). 
Po úspěšném stažení je nejprve nutné rozbalit stažený soubor a uložit jej na hard disk nebo třeba flash 
disk.  
Tam je třeba najít adresář do nějž jste instalační soubory uložili: 
 

 
 

Obrázek 2 
 
Potom instalaci zahájíte kliknutím na: 
 

 
  

http://support.digikeijs.com/display/DS/DR5000-ADJ
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Po několika sekundách se otevře následující obrazovka: 

 

 
Obrázek 3 

Klikněte na Next. 
 
Chcete-li změnit umístění kam bude software nainstalován, lze to udělat na následující obrazovce. 
Jestliže to nepotřebujete, klikněte na „Next“. 

 

  
Obrázek 4 

 
Dále uvidíte přehled nastavení. Jestliže souhlasíte, klinkněte na „Install“, 

 

 
Obrázek 5 
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Nelekněte se, pokud se objeví následující obrazovka, jednoduše klikněte jednou nebo dvakrát na libovolnou 
klávesu (třeba Enter) 

 

 
 

Obrázek 6 
 
Kliknutím na Finish bude instalace softwaru ukončena.  

 

 
Obrázek 7 

 
Mezi symboly na obrazovce se objeví nová ikona – DR5000 Configuration.  

 

3.4  Připojení, programování a ovládání centrály 
 
Po instalaci software připojte centrálu přiloženým USB kabelem. Po připojení vyčkejte až dojde 
k automatické instalaci driverů. Oznámení o jejich instalaci se objeví na obrazovce vpravo dole, po 
kliknutí na toto oznámení uvidíte průběh této instalace. Windows si reservují tři COM porty (jejich 
čísla závisí na konfiguraci vašeho PC). Pozor! Software spusťte až po připojení kliknutím na ikonu 
DR5000 Configuration. Objeví se obrázek centrály, sloužící k jejímu ovládání (viz popis v další části 
tohoto návodu. 
V případě potřeby ukončení aplikace je třeba kliknout na červené tlačítko 16 (viz článek 3.5.). 

3.5  Přehled software 
Vysvětlení k účelu jednotlivých prvků na obrázku centrály lze najít najetím kursorem na příslušný 
prvek. Je také uvedeno na následujícím obrázku: 
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Obrázek 8 

 
1 Nastavení LAN 
2 Nastavení S88-N 
3 Nastavení Loconet B 
4 Nastavení LocoNet T 
5 Nastavení DCC 
6 Nastavení XpressNet  R-Bus 
7 Nastavení R-Bus 
8 Nastavení RS Bus 
9 Nastavení programování 

10 Nastavení USB/Upgrade 
firmware 

11 Nastavení napájení 
12 Nastavení aktivity 
13 Nastavení infra 
14 Nastavení ovládání 
15 Výrobní číslo 
16 Ukončení aplikace 
17 Nastavení wifi 

 

3.6  Obnovení základního nastavení od výrobce 
 
V případě potřeby je možné obnovit tovární nastavení DR5000 od výrobce. Postupujte jako při 
aktualizaci firmware podle následující kapitoly, pro volbu továrního nastavení klikněte na Reset (viz 
obrázek 9) 
 
Obnovení továrního nastavení nemá vliv na nastavení LAN a WiFi. 
 

3.61 Obnovení nastavení LAN a WiFi 
Postup je obsažen v kapitole 4. 

3.7 Aktualizace software a firmware 
Vývoj DR5000 je kontinuální proces. S aktualizací firmware vybavíte centrálu nejnovějším softwarem. 
Konfigurační software automaticky při zapnutí nebo připojení online zjišťuje nové verze. Nový 
firmware je součástí konfiguračního programu.  
  

1. Nejdříve odstraňte z počítače předchozí verzi konfiguračního programu 
2. Stáhněte aktuální verzi  ze stránky www.digikejis.cz 
3. Nainstalujte konfigurační program do počítače  
4. Připojte centrálu USB kabelem 
5. Spusťte konfigurační program 
6. Klikněte na symbol USB 2.0. Otevře se okno nastavení USB vlastností . 
 

V políčku DR5000 se objeví výrobní číslo centrály. 

http://www.digikejis.cz/
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Dále jsou zde pole Firmware , kde se objeví číslo verze ve vaší centrále a pod ním číslo aktuální verze 
(které odpovídá versi v nainstalovaném konfiguračním programu) 

 
Objeví informace o versi firmware v připojené centrále a o aktuální versi v nainstalovaném software.  
 

 
Obrázek 9 

 
Aktualizace se uskuteční kliknutím na Aktualizovat DR5000. Objeví se varování zda skutečně chcete 

software aktualizovat. Potvrďte zeleným „tlačítkem“ . 

 
Důležité! Neodpojujte DR5000 v průběhu aktualizace. To by mohlo způsobit nepoužitelnost centrály. 
 
Kliknutím na Reset se nastavení centrály vrátí na hodnoty od výrobce (nastavení sítě a wifi se to 
netýká, nezmění se) 

3.8  Režim obnovy firmware 
 
Může se stát, že dojde k problému při aktualizaci firmware. Dojde-li k tomu, je možné následujícím 
postupem firmware obnovit. 

1) Připojte DR5000 pouze k dodávanému napájecímu zdroji. 
2) Stiskněte zelené tlačítko GO a držte jej stisknuté. 
3) Stisknete červené tlačítko STOP a držte jej stisknuté.  
4) Uvolněte zelené tlačítko, držíc stále stisknuté červené tlačítko. 
5) Stiskněte opět zelené tlačítko. 
6) Obě LED pod tlačítky GO a STOP se rozsvítí současně. 
7) Připojte USB kabel. 
8) Otevřete konfigurační software DR5000. 
9) Automaticky se spustí aktualizační obrazovka. 

Pak pokračujete stejně jako při aktualizaci podle článku 3.6.1 

3.81  Obnova instalátoru 
(Pozor! Pouze u verzí DR5000-A0xxxxx) 
Jestliže nefunguje postup popsaný v kapitole 3.8, je patrně problém s instalátorem DR5000. Můžete 
jej obnovit následujícím postupem. 
 

1) Připojte K DR5000 napájecí zdroj a USB kabel. 
2) Zkratujte pomocí pinzety LOAD LED 
3) LOAD LED se rozsvítí. 
4) Spusťte konfigurační software DR5000. 
5) Automaticky se otevře obrazovka aktualizace firmware. 
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6) Stiskněte Aktualizovat DR5000 

7) Potom  potvrďte zeleným„tlačítkem“  
8) Firmware se opět nainstaluje a DR5000 bude opět funkční. 

Na následujícím linku je video, ukazující tento postup. https://youtu.be/wDyOsZ0cBmw  

4  Síť a Wi-Fi 

4.1. Úvod 
Centrála DR 5000 je standardně vybavena vestavěným síťovým routerem a WiFi modulem, díky čemuž 
může komunikovat po síti LAN nebo po bezdrátové WiFi síti. To umožňuje například komunikaci 
s programy iTrain, RocRail, TrainController, aniž by bylo nutné používat USB kabel. Nastartování 
interního routeru trvá přibližně 30 sekund. 
 
Jakmile centrálu připojíte k místní síti, router vaší sítě přidělí DR5000 IP adresu. 
 
Centrálu DR5000 není k vaší domácí síti možné připojit prostřednictvím interního WiFi modulu.  WiFi 
modul DR5000 je určen pouze pro připojení centrály ke smartphonům, tabletům nebo notebookům. 
 
Před dalším postupem je třeba na počítači ve volbě WiFi sítí zvolit síť DR5000-B1000xxxx, kde xxxx je 
výrobní číslo centrály.  
 
Pro připojení centrály k domácí síti je potřeba zvolit CONTROL, jak je popsáno v článku 3.6 , obrázek 
10 a zvolit připojení „siť“.   
 

4.2 Nastavení sítě LAN 
 
Po kliknutí na symbol LAN na obrázku centrály se objeví se následující okno (to platí pro firmware 
1.4.x a vyšší). 
 

 
 

Obrázek 10 
 
 
Volba komunikačních síťových protokolů 
Protokol DR5000 
Toto nastavení určuje, jaký protokol  bude použitelný prostřednicvím LAN nebo WLAN.. 
V současnosti je možné použít vždy jen jeden z protokolů. 
Protokol bude poté využíván sítí LAN nebo WLAN 
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XpressNet LAN 
Zvolte tuto možnost pro připojení externích aplikaci prostřednictvím XpressNet LAN 
LocoNet over TCP/IP LBserver 
Zvolte tuto možnost pro připojení externích aplikací přes LocoNet protokolem TCP/IP 
Dr. Command 
Zvolte tuto možnost pro připojení budoucích aplikací Digikeijs. Tuto volbu je možné použít pro spojení 
konfiguračního spojení s centrálou přes wifi, hodí se to ale jen pokud nepotřebujete jiný protokol. 
Z21/WLANmaus. 
Tuto možnost pooužijte, chcete ji pro ovládání použít aplikaci Z21 nebo Roco WLANmaus. 
 
Provozní režim LAN   
Centrála umožňuje dva způsoby provozu sítě. Volba „Gateway“ umožňuje propojení centrály s domácí 
sítí, volba „Bridge“ slouží k vytvoření samostatné sítě. Centrála pak slouží jako router, k němuž lze 
připojit další přístroje po kabelu nebo bezdrátově přes wifi.  
Síťová nastavení je možné přizpůsobit pomocí konfiguračního software. (Normálně rozpozná DR5000 
IP adresu automaticky. Pokud nedojde k rozpoznání IP adresy, musí být vyhledána v síťovém routeru a 
poté níže vložena). Nemáte-li dostatečné znalosti síťových technik, neměli byste standardní nastavení 
měnit. Nevhodné změny by mohly způsobit nefunkčnost síťového routeru. 
Doporučuje se ponechat nastavení Gateway. Změnu nastavení by měli používat jen zkušení uživatelé. 
 
 
Objeví-li se chybové hlášení „Access Error: Unauthorised, Access to this document requires a User ID“, 
řiďte se pokyny v kapitole 4.4 
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4.3 Nastavení WiFi 
 

 
                                            Obrázek 11 

 
Tato zadávací stránka je k dispozici až od firmware verze 1.4.x. 
Síťová nastavení je možné přizpůsobit pomocí konfiguračního software. Normálně rozpozná DR5000 
IP adresu automaticky. Pokud nedojde k rozpoznání IP adresy, musí být vyhledána v síťovém routeru a 
poté níže vložena. Nemáte-li dostatečné znalosti síťových technik, neměli byste standardní nastavení 
měnit. Nevhodné změny by mohly způsobit nefunkčnost interního routeru.  
Význam jednotlivých polí je z jejich českých názvů většinou dostatečně zřejmý. Je vhodné změnit 
heslo (v továrním nastavení 1235678), zejména je-li v dosahu několik centrál DR5000. 
 
Sloupec údajů DHCP  
Zde by neměly být prováděny žádné změny. Tato nastavení mohou být důležitá například při 
komunikaci s WLANmaus, mobily a tablety.  
V okénku Klienti DHCP se objeví všechna aktuálně k DR5000 připojená zařízení (mobily, tablety, 
ovladače WLANmaus atd.)  
Které kroky jsou potřebné, například pro připojení WLANmaus, je nutné posoudit v souladu 
s návodem výrobce těchto zařízení. Obvykle však není nutná tato nastavení měnit. 

4.4 Chybové hlášení při pokusu o nastavování LAN a WiFi 
V závislosti na versi Windows a bezpečnostních nastavení se může objevit chybové hlášení „Access  
Error: Unauthorised, Access to this document requires a User ID“. Je to způsobeno tím, že přihlašovací 
data vyslaná softwarem DR5000 do Internet exploreru nebyla akceptována. Problém lze vyřešit 
otevřením Internet exploreru (nebo u Windows 10 Edge) a zadáním adresy http://192.168.16.254.  
 
 
Objeví se okno 
 

 
             Obrázek 12 

http://192.168.16.254/
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V něm je třeba zadat uživatelské jméno admin a heslo admin. Je třeba nezapomenout zaškrtnout 
„zapamatovat pověření“ 
 
Od tohoto okamžiku je možné otevřít nastavení LAN i WiFi 

 

5 Připojení k softwarovým aplikacím 

5.1 Úvod 
Komunikaci centrály se softwarovými aplikacemi lze uskutečnit několika způsoby. 
 
Připojení  prostřednictvím portů COM 
V první řadě je nutné zjistit čísla portů. To lze uskutečnit prostřednictvím konfiguračního software 
připojením USB kabelu k počítači, na němž je konfigurační program instalován a kliknutím na symbol 
USB 2.0.  Objeví se okno zobrazené na stránce 9, indikující obsazené COM porty k jednotlivým 
protokolům. 
 
Připojení prostřednictvím místní sítě LAN 
Pro připojení prostřednictvím sítě LAN je potřeba v připojeném zařízení zvolit IP adresu centrály 
(standardně 192.168.16.254) . Ta se od verze 1.4.x zobrazuje na obrázku centrály: 
 

 
Obrázek 13 

5.2 Softwarové aplikace 
 
Uvádíme pouze aplikace, běžně používané v ČR. U dalších aplikací je třeba se poradit s dodavatelem 
centrály, firmou adigital s.r.o.,  nebo s autorem aplikace. 
 

5.2.1 TrainController RailRoad & Co.  
 
Počítač s aplikací (programem) TrainController lze s centrálou propojit kabelem přes USB. Lze také 
využít připojení přes wifi, to lze ale v současné době využít jen u kolejiště používajícím komponenty 
Lenz, protože aplikace TrainController firmy Railroad & Co. dosud neobsahuje protokoly pro jiná 
zařízení). 
Jinou možností využití wifi pro bezdrátové ovládání TrainControlleru je softwarový doplněk RailRoad 
& Co., +SmartHand mobile. Popis aplikace a způsobu jejího používání lze nalézt na stránkách 
www.1ku160.cz. 
 

5.2.1 a Připojení přes USB 
 
Připojení ke kolejišti s komponentami LocoNet:  
Nastartuje TrainController a v položce „Railroad“ vyberte „Setup Digital Systems“ a v  v okně „Select 
Digital System“  zvolte „LocoNet“.  Poté v položce „Select Port“ zadejte  odpovídající COM port pro 
LocoNet (viz stránka 8) a klikněte na OK. 
 

http://www.1ku160.cz/
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Stisknutím na zelené nebo červené tlačítko v TrainControleru vyzkoušejte zda se zapíná nebo vypíná 
centrála. Dole vpravo uvidíte stav spojení. 

 
 
Připojení ke kolejišti s komponentami LENZ:  
Nastartuje TrainController a v položce „Railroad“ vyberte „Setup Digital Systems“ a v okně které se 
otevře v nastavení Select Digital System“ zvolte „Lenz Digital Plus / USB“.  Poté v položce „Select Port“ 
zadejte  odpovídající COM port pro XpressNet (viz stránka 8) a klikněte na OK. 
 

           
 
Obdobně jako u připojení pro Loconet lze ověřit komunikaci s centrálou. 
  

5.2.1 b Připojení přes wifi 
V počítači je třeba v nastavení WiFI zvolit síť centrály ( DR5000-B5000xxxx) kde xxxx je výrobní číslo 
centrály. 
V centrále prostřednictvím konfiguračního programu nastavte síťový protokol XpressNet LAN. 
Nastartuje TrainController a v položce „Railroad“ zvolte „Setup Digital Systems“.  Klikněte na 
„Connect“. V „Select Digital Systems“ vyberte „Lenz Digital Plus /LAN“. Na následující obrazovce 
zvolte IP adresu centrály (192.168.16.254): 
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Stisknutím na zelené nebo červené tlačítko v TrainControleru vyzkoušejte zda se zapíná nebo vypíná 
centrála. Dole vpravo uvidíte stav spojení. 
 

 
 
 

5.2.2  Rocrail  

2.2.2.a Přípojení přes USB 
K centrále DR5000 je možné centrálu připojit více způsoby. První je USB. Prvním krokem je připojení 
centrály ke konfiguračnímu programu Digikeijs (po nastavení wifi připojení k centrále). Je třeba si 
všimnout který COM port počítač přiřadil protokolu LocoNet a ten potom zadat v následujícím 
postupu. 
Spustíme Rocrail (nezpomenout že je třeba spustit nejprve Rocrail Server a teprve potom Rocview. 
Jakmile se otevře Rocview, vybereme v prvním sloupci Soubor volbu Rocrail vlastnosti.  
 

 
 
Na horním řádku v menu vybereme volbu Řídicí jednotka.  
 

 
 
Kliknutím na ní se objeví okno volby centrály. Po zvýraznění jednotlivých centrál je smažeme tlačítkem 
smazat.  Následně stiskneme tlačítko Přidat (vpravo dole).  
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Tím se na levé straně otevře sloupec možných voleb centrál. Vybereme loconet a klikneme na pravou 
šipku v zadávacím okně vlevo od Přidat. Následně klikneme na volbu Vybrat (vedle tlačítka Smazat). 
Tím se otevře okno vlastností centrály. Nejprve kliknutím vybereme volbu Options. Otevře se sloupec 
nabídek centrál s LocoNetem, jako poslední dole je DR5000.  
 

 
 
Klikneme na ni, tím se přesune do horního řádku. Následně přejdeme na sloupec Interface. V prvním 
řádku ID ineterface zadáme název pod nímž chceme mít možnost centrálu volit (vybrat do aktivního 
provozu) 
Do pole zařízení zadáme číslo COM portu který jsme zjistili v konfiguračním programu centrály (v 
našem příkladu je to COM5, ale záleží na tom, jaké číslo přidělil pro LocoNet počítač). Ostatní pole 
zůstanou prázdná (Název počítače, port, Lokální IP). Níže zvolíme typ protokolu, v našem případě 
LocoBuffer. Ostatní políčka je možné ponechat a přejdeme na třetí sloupec Details. Ten vyplníme 
podle obrázku níže.  
 

 
 
A potom vpravo dole na stránce potvrdíme volbu OK. Tím je centrála nastavena a můžeme se vrátit na 

první stránku. Tam je symbol Zapnutí napájení.         Kliknutím na něj by mělo být možné připínat 
červené a zelené tlačítko na centrále a vpravo dole je několik čtverečků, při zapnutí jsou všechny 

zelené,  při zapnutí je druhý zleva červený  
 
. 

5.2.2b Připojení přes wifi 
K centrále DR5000 je možné centrálu připojit více způsoby. Postup z velké části téměř stejný, pro 
jednoduchost ho zde napíšeme celý vyjma shodných obrázků, odlišné části budou zeleně. 
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Druhým způsobem bude Wifi. Prvním krokem je připojení centrály ke konfiguračnímu programu 
Digikeijs (po nastavení wifi připojení k centrále). Zde je třeba na obrazu centrály kliknout na LAN a 
v poli pro volbu protokolu vybereme LocoNet over TCP/IP Binary. 
 

 
 
Spustíme Rocrail (nezapomenout že je třeba spustit nejprve Rocrail Server a teprve potom Rocview. 
Jakmile se otevře Rocview, vybereme v prvním sloupci Soubor volbu Rocrail vlastnosti. Na horním 
řádku v menu vybereme volbu Řídicí jednotka. Kliknutím na ní se objeví okno volby centrály. 
Zvýrazněním navolených centrál je smažeme tlačítkem smazat.  Následně stiskneme tlačítko Přidat 
(vpravo dole). Tím se na levé straně otevře sloupec možných voleb centrál. Vybereme loconet a 
klikneme na pravou šipku v zadávacím okně vlevo od Přidat. Následně klikneme na volbu Vybrat 
(vedle tlačítka Smazat). Tím se otevře okno vlastností centrály. Nejprve kliknutím vybereme volbu 
Options. Otevře se sloupec nabídek centrál s LocoNetem, jako poslední dole je DR5000. Klikneme na 
ni, tím se přesune do horního řádku. Následně přejdeme na sloupec Interface. V prvním řádku ID 
interface zadáme název pod nímž chceme mít možnost centrálu volit (vybrat do aktivního provozu) je 
vhodné jiný , třeba DR5000 wifi 
Pole zařízení zůstane volné. Do pole Název počítače zadáme IP centrály 192.168.16.254  a port 5550. 
Níže zvolíme typ protokolu, v tomto případě LNTCP. 
 

 
 
Políčko Lokální IP zůstane volné a přejdeme na třetí sloupec Details. Ten vyplníme podle obrázku níže. 
A potom vpravo dole potvrdíme volbu OK. Tím je centrála nastavena a můžeme se vrátit na první 
stránku. Tam je symbol Zapnutí napájení. Kliknutím na něj by mělo být možné připínat červené a 
zelené tlačítko na centrále a vpravo dole je několik čtverečků, při zapnutí jsou všechny zelené, při 
vypnuti je druhý zleva červený.  
Výhodou proti jiným softwarům je možnost volby různých centrál nebo jiných typů připojením aniž by 
bylo nutné program zavírat a znovu se zadáním nových údajů startovat. 
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5.2.3 iTrain 

5.2.3 a Připojení přes USB 
 
Spusťte iTrain a klikněte v menu změn klikněte na Interface. V políčku Interface zvolte S Loconet. 
Otevřete volbu Serial a v políčku Port zvolte příslušný COM (v konfiguračním programu ten který 
slouží pro LocoNet, viz obrázek na straně 9) a přenosovou rychlost  Baudrate 115200 Baud.  
 

            
 
Klikněte na OK a pokuste se vytvořit spojení k DR5000 kliknutím na „Connect.  

 
 
Vpravo dole v iTrain se můžete přesvědčit, zda se připojení podařilo. Vyzkoušejte zda centrála reaguje 
na tlačítka stop a start na obrazovce iTrain. Pokud ano, spojení funguje.  

5.2.3 b Připojení přes wifi 
V konfiguračním menu centrály zvolte po otevření stránky pro volbu vlastností sítě (viz stránka 10) 

protokol XpressNet LAN a klikněte na tlačítko  . Od iTrain verze 4 můžete volit také protokol 
LocoNet TCP/IP Binary. 
 
Spusťte iTrain a v menu Edit – Interface zvolte N Lenz XpressNet IP/LAN (případně N LocoNet TCP/IP). 
Do políčka IP address zadejte IP adresu centrály 192.168.16.254, v políčku Port zvolte 5550, v políčku 
Timeout zvolte 2.000 ms. Klikněte na OK.  
Ve spodní části stránky se zobrazí přehled vytvořených spojení. 
 
Poznámka: 
Nezapomeňte, že použitý protokol musí být shodný s protokolem, který nastavíte v DR5000 v sekci 
LAN vlastnosti. Další informace k provozu s programem iTrain naleznete v příslušném manuálu. 
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Přesvědčte se, zda došlo k vytvoření spojení kliknutím na tlačítka connect, stop a start na obrazovce 
iTrain. 
 

5.2.4 JMRI (DecoderPro) 

5.2.4 a Připojení přes USB 
 
Počítač s aplikací (programem) JMRI (DecoderPro) se k centrále připojí USB kabelem. Je třeba mít 
v centrále zvoleno připojení přes USB (viz článek 3.6). 
Vhodné nastavení připojovacích parametrů v JMRI (nastaví se v záložce Upravit/Předvolby): 
 

 
 
Do pole Serial port se zadá COM port, který centrála obsadila pro LocoNet (viz stránka 9, obrázek 9) 
 
Toto nastavení je společné i pro aplikaci JMRI PanelPro. 
 

5.2.4 b Připojení přes WiFi 
 
Pro připojení přes wifi je třeba v nastavení síťového protokolu v centrále vybrat protokol LocoNet 
over TCP/IP LB server (viz obrázek 10, strana 10). 
Na počítači je třeba zvolit wifi síť centrály (viz kapitola 4.1). 
Vhodné nastavení připojovacích parametrů v JMRI (nastaví se v záložce Upravit/Předvolby): 
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Poznámka k českému překladu: V kapitole 6 německého originálu je připojení Win-Digipet přes LAN, 
vzhledem k tomu, že tento software není v ČR rozšířen, kapitolu 6 zde proto neuvádíme 

7 Možnosti konfigurace a ovládání 
 

7.1 Konfigurace pro sběrnici S88N 
Po kliknutí na symbol ext88N na obrázku centrály se otevře okno Vlastnosti S88. Do políček Počet 
modulů se 16 vstupy a Počet modulů s 8 vstupy je potřeba zadat počty připojených modulů. V políčku 
Počet kontaktů se objeví celkový počet ohlasů ze sběrnice S88N. Do políčka První kontakt v rozsahu 
zpětného hlášení se zadá adresa, od níž má začínat číslování adres zpětného hlášení.  
Pozor, celkový počet vstupů je na sběrnici 256, ten nesmí být překročen, jestliže by tedy bylo 
zadáno 16 modulů se šestnácti vstupy, je kapacita vyčerpána a další modul není možno zadávat! 
Tato adresa závisí na předem nastavené hardwarové adrese použitého modulu. Pokud půjde o adresu 
1, nastaví se do políčka První kontakt v rozsahu zpětného hlášení také 1. Jestliže bude mít dekodér 
nastavenu jinou hw adresu (například 65, což někdy bývá u S88N přednastaveno), je potřeba adresu 
v adresovacím systému centrály vypočítat, protože adresy v systému používaném u S88N zahrnují 8 
nebo 16 adres, zatímco u centrály DR5000 je z důvodu možnosti používání různých sběrnic a 
komponent různých výrobců používáno průběžné číslování od 1 do 2048. Jestliže tedy bude hw adresa 
modulu 65, je nutné vzít v úvahu že v předchozích 64 adresách skupin po osmi je celkem 512 reálných 
adres, je proto potřeba v systému použitém u DR5000 zadat hodnotu prvního kontaktu 512.  
 
Poznámka: v továrním nastavení je zadáno že je připojen jeden modul se 16 vstupy. V případě že není 
sběrnice S88N využita, je třeba tam zadat 0, jinak by došlo k tomu, že by nebylo možné adresy 1 až 16 
využít pro jiné sběrnice. 
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Po kliknutí na volbu Monitorování sběrnice S88N se objeví tabulka přehledu stavu všech vstupů 
zpětného hlášení (společná pro všechny sběrnice s barevným rozlišením ke které sběrnici patří).  

 

7.2 Konfigurace pro sběrnici LocoNet B a LocoNet T 
Po kliknutí na symbol LocoNet B  nebo LocoNet B na obrázku centrály se otevře okno Vlastnosti 
LocoNet. Pomocí programování LNCV se nastaví čísla a adresy modulů zpětného hlášení – pro zapsání 

se použije kliknutí na    , pro čtení na  . Dále je zde možné programovat jednotlivá CV všech 
modulů. 
 
Upozornění: V továrním nastavení centrály je zadáno, že je připojen jeden modul S88 se 16 vstupy. 
V případě že není sběrnice S88N využita, je třeba v nastavení podle článku 7.1 tam zadat 0, jinak by 
došlo k tomu, že by nebylo možné využít adresy 1 až 16.  
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Stav jednotlivých vstupů detekce je možné sledovat kliknutím na záložku Monitorování zpětného 

hlášení.   Kliknutím na nastavení je možné upravit hodnoty jednotlivých parametrů. 
 

           
 
 

7.3 Napájení kolejí 
 
Vlastnosti napájení (kolejového výstupu) lze volit po kliknutí na výstupní svorky na obrázku centrály. 
 

 
 

Upozornění: Zapnuté přerušení RailCom může způsobit problémy u zvukových dekodérů rakouské 
firmy cT elektronik. 
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7.4 Sběrnice XN+FB 
Vlastnosti sběrnice se nastaví kliknutím na příslušnou zásuvku na obrázku centrály. Jednotlivé 
nastavitelné parametry jsou zřejmé ze zobrazených českých textů. Kliknutím na volbu Sledování stavu 
kontaktů sběrnice FB se zobrazí aktuální stav aktivace jednotlivých detekčních bodů. 
Důležité jsou zejména políčka Zapnutí skenování sběrnice FB (zrušte zaškrtnutí, jestliže nechcete toto 
sběrnici využívat pro zpětné hlášení a nezmenšovat zbytečně prostor využívanými ostatními 
sběrnicemi. Důležitý je údaj ve volbě „První kontakt v rozsahu zpětného hlášení“, zde je třeba počítat 
s tím, že se údajem rozumí skutečný údaj pořadí od počátku 
 

 

7.5 Sběrnice PB 
Po kliknutí na symbol PB se zobrazí stavy na sběrnici připojení boosterů. Zobrazí se zde počet 
rozeznaných připojených boosterů, nastavitelné zpoždění vypnutí při zkratu a číslo boosteru 
nacházejícího se ke stavu zkratu.  

 

7.6 Sběrnice RS 
Nastavení vlastností sběrnice se nastaví kliknutím na příslušný symbol na obrázku centrály. Jednotlivé 
nastavitelné parametry jsou zřejmé ze zobrazených českých textů. Kliknutím na volbu Sledování stavu 
sběrnice se zobrazí aktuální stav aktivace jednotlivých detekčních bodů. 
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7.7 Programovací kolej 
Pro programování lokomotivních dekodérů je třeba na obrázku centrály kliknout na PROG TRACK. 
 
Otevře se okno 
 

 
 
Význam a ovládání je zřejmý z textů, lze také zajet kursorem na symboly nebo zadávané hodnoty a 

objeví se vysvětlení příslušné veličiny. Pro čtení hodnoty klikněte na symbol   ,  

pro zápis na symbol  
Prostřednictvím volby „Zkušební jízda“ lze naprogramování ověřit přímo na programovací koleji. 
Pomocí této obrazovky lze také programovat ovladače FRED. Uskuteční se to zadáním adresy a 
kliknutím na „Poslat“.  Poté je možné na ovladači FRED obvyklým způsobem adresu převzít. 

8 Napájení 
 
Centrála DR5000 potřebuje k provozu spínaný stejnosměrný napájecí zdroj následujících vlastností: 
 
Výstupní napětí minimálně 14 V stejnosměrného proudu, maximálně 22 V stejnosměrného proudu 
Výstupní proud minimálně 3,5 A 
 
Na kolejovém výstupu je k dispozici proudové zatížení maximálně 3 A 
Na výstupu pro programovací kolej je proudové zatížení maximálně 750 mA 
Napětí na kolejovém výstupu odpovídá výstupnímu napětí sníženému o 1,1 V. 
Pozor, správnou hodnotu napětí DCC výstupního signálu lze zjistit pouze osciloskopem, neboť se 
jedná o signál o vyšším kmitočtu, obdélníkového tvaru. Hodnoty napětí naměřené běžným 
multimetrem jsou vyšší, v řádu i několika voltů! 
Výstup LocoNet poskytuje maximálně 750 mA celkem na obou zásuvkách. 
Výstup XpressNet poskytuje maximálně 1 A. 
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9 Ovládání 
 
Pro ovládání jízdy vlaku, ovládání příslušenství a volby dalších funkcí centrály přímo z počítače je třeba 
kliknutím na CONTROL otevřít následující okno: 
 
  

 
 

Centrála kromě vlastního ovládání popsaného dále umožňuje ukládat adresy jednotlivých lokomotiv a 
ke každé individuálně ukládat počet regulačních stupňů (14, 28 nebo 128). Je zde také možné volit zda 
se napájení kolejí zapne bezprostředně při zapnutí centrály, nebo se zpožděním, které lze nastavit. 
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Třetí volba která je zde k dispozici (až od fw 1.4.8), „Scripting“ je vhodná pouze pro zkušené 
programátory, umožňuje totiž ponořit se do programové struktury programu. Pro běžného uživatele 
je doporučeno ji nevolit. Po její volbě se objeví následující okno:  
 

 
 

V žádném případě nestiskejte symbol , jinak by program začal s vyhledáváním chyb a nebylo by 
možné vyhledávání přerušit! 
 

9.1 Ovládání jízdy vlaku 
 
Pro ovládání vlaku je třeba kliknout na JÍZDA VLAKU. Otevře se okno zobrazené na následujícím 
obrázku: 
 

 
 
 
Do pole adresa se vloží adresa vlaku který má být ovládán. Políčko „Poslat“ umožňuje 
naprogramování adresy do jednoúčelových ovladačů (například FRED, OTO) (Funkce „Dispatch“). 
Následně je možné ovládat rychlost jízdy pohybem kursorem po pásu  pod číselným údajem rychlosti.  
Trojúhelníkovými symboly se volí směr jízdy, symbol II umožnuje přerušení jízdy, symbolem 
červeného čtverečku se vlak zastaví. Tlačítky Go a Stp je možné zapínat a vypínat kolejový výstup 
centrály. Symbolem žárovky se rozsvěcí čelní osvětlení modelu (tato funkce se často označuje jako 
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F0). Ostatní „tlačítka“F1 až F28  slouží k volbě funkcí jako jsou například funkce osvětlení interiéru 
modelu, zvukové funkce atd. Často jedna z funkcí umožňuje vypnutí rozjezdových a brzdicích křivek a 
usnadňuje se tak ovládání lokomotivy při posunu.   
 

9.2 Ovládání příslušenství 
 
Pro ovládání příslušenství je třeba si k předchozím postupu kliknout na PŘÍSLUŠENSTVÍ. 
Otevře se následující panel: 
 

 
 

Po zadání adresy příslušenství, například výhybky nebo spínacího modulu do okénka Adresa výhybky, 
lze klinutím na zelené nebo červené tlačítko přehodit výhybku, zapínat nebo vypínat světla a 
podobně. V závislosti na naprogramování jednotlivých prvků tlačítka mohou zůstávat ve zvoleném 
stavu, nebo se chovají jako mžiková tlačítka. První tlačítko má adresu která byla zvolena, ostatní 
tlačítka pak mají adresu vždy o jednu vyšší, tedy třeba při adrese 300 jako na obrázku 300 až 315. Je 
proto vhodné s tím počítat při programování adres například výhybek. 
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10 Příklady připojení komponent Digikeijs 
 

10.1 Moduly detekce obsazení S88N (DR4088CS) 
 

 
 
Přípojka ext88N je plně kompatibilní se sběrnicí S88N. V tomto případě jsou použity moduly DR4088CS (s 
proudovou detekcí). Tyto moduly se připojují s centrálou běžnými kabely RJ45. Může být připojeno maximálně 16 
modulů se 16 vstupy. Celkem lze tedy použít 256 detekovaných úseků. 
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10.2 Booster LocoNet (DR5033) 
 

 
 
S boosterem DR5033 můžete jednoduše zvýšit maximální výkon centrály. Každý booster je schopen dodat proud 
až 3 A. Navíc mají boostery  DR5033 automatické přizpůsobení fáze. Není se tedy třeba zabývat správnou 
polaritou na styku s úsekem napájeným centrálou nebo jiným boosterem. 

10.3 Moduly detekce obsazení LocoNet (DR4088LN-CS) 
 

  
 
V tomto případě jsou použity moduly DR4088LN-CS (s proudovou detekcí). Tyto moduly jsou k centrále připojeny 
sběrnicí LocoNet. Může být připojeno maximálně 128 modulů se 16 vstupy do zásuvky LocoNet T. Celkem je 
k dispozici 2048 detekovaných úseků. Z těchto 2048 ohlasů je nutné odečíst ohlasy připojené přes sběrnice 
ext88N a/nebo R-Bus a RS Bus. 
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10.4 Moduly detekce obsazení XpressNet a R-Bus (DR4088RB) 
 

 
 
V tomto případě jsou použity moduly DR4088RB. Tyto moduly se připojují do zásuvky XN-RB Bus. Může být 
připojeno maximálně 10 modulů se 16 vstupy. Celkem lze tedy použít 160 detekovaných úseků. 

 

10.5 Booster (P)B-Bus 
 

 
 
S boosterem DR5033 B-BUS můžete jednoduše zvýšit maximální výkon centrály. Každý booster je schopen dodat 
proud až 3 A. Navíc mají boostery  DR5033 automatické přizpůsobení fáze. Není se tedy třeba zabývat správnou 
polaritou na styku s úsekem napájeným centrálou nebo jiným boosterem. 
Přes sběrnici (P)B-Bus můžete připojit maximálně 4 boostery. Místo boosterů Digikeijs DR5033 lze použít 
boostery Roco 10764. 
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11    Příklady připojení k ovladačům a softwarovým aplikacím 

 
Jednotlivé ovladače a softwarové aplikace lze připojovat různými způsoby, které jsou popsány u dále 
uvedených jednotlivých ovladačů a aplikací. 
 

11.1 Ovladače 
Zde uvádíme pouze ovladače běžně používané v ČR. U případných dalších ovladačích je doporučeno se 
poradit s dodavatelem. 
 

11.1.1 Multimaus 
 
Tento velmi jednoduchý ovladač se připojí do zásuvky XN+FB BUS. Popis jeho funkcí hledejte v návodu 
k jeho obsluze (dodané výrobcem). 
 

11.1.2 WLANmaus a mobilní aplikace Z21 
 
Upozornění: Ovladač WLANmaus a aplikace Z21 lze použít pouze v centrálách s firmware 1.4.0 a 
vyšším!  
K připojení bezdrátového ovladače WLANmaus je třeba postupovat podle popisu v bodě 4.1 tohoto 
návodu, zvolit ale síťový protokol Z21/WLANmaus.  Lze také použít aplikaci Z21 mobile na tabletu 
nebo v mobilním telefonu.  
Úplný postup nastavení včetně nastavení ovladače WLANmaus je popsán na stránce www.digikeijs.cz 
v sekci Podpora a podklady ke stažení/ Návody k využití možností centrály a komponent. 
 

 


