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T5 nullára húzza a
sebesség bemene-
tet, megindítja a
nullára fékezést. A
T3 az R9, R10 osz-
tón keresztül meg-
növeli a lassulás po-
tenciométerről be-
olvasott értéket, ez-
zel a P3 által kijelölt-
nél intenzívebb las-
sulást állít be. Ha
közben semmit sem
változtatunk, a rö-
vidzár megszűnése
után a mozdony a
beállított gyorsulás-
sal az eredeti sebes-
ségére gyorsul. Ez a
T3, T4, T5 tranzisz-
torból és az R8...R15
ellenállásból álló, a
nagyvasúti kényszer-
fékezést szimuláló
áramkör elhagyha-
tó. Ilyenkor az elvá-
lasztó szerepet be-
töltő R10-et és R15-
öt rövidzárral he-
lyettesítjük.

A MODUL jelű
stabilizátor az ábrán
látható változatban
(„3 A-es kínai mo-
dul”) a kimeneti vé-
delmet nem igazán
látja el, ezért a Bi
biztosítót minden-
képp építsük be, a
vasúti pálya kifeje-
zetten zárlatveszé-
lyes! A stabilizátor
elhagyása esetén a szaggatott vo-
nallal határolt rész be- és kime-
neti pontját össze kell kötni. A
nyák a modul alatt nem földfoly-
tonos, így a két földpont is össze-
kötendő. 

A relékímélő funkciót az indo-
kolja, hogy az egyik menetirány-
ban a jelfogó állandóan húzva
van, de ha a tápfeszültség stabil
12 V,  R16 is helyettesíthető átkö-
téssel C8 egyidejű elhagyása mel-

lett. Az N méret 9 V-ja nem
igényli a relékímélő áramkört.

A hardver kialakítása

Az áramkört egy 68 × 132 mm-es
kétoldalas nyáklemez tartalmaz-
za (4., 5., 6. ábra). A kapcsolási
rajzon szereplő alkatrészek kö-
zül csak az előlapra kerülő nyo-
mógomb és két menetirány LED
lengő szerelésű. A potenciomé-
terek (3 db 10 k lin. a HAM-ba-
zárból) a panelbe ültethetők.
Egymástól mért távolságuk ele-
gendő a kényelmes kezeléshez.
Ilyenkor a panel elejét az előlap-
hoz rögzített potenciométerek
tartják, csak hátul, középtájon
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