
Tisztelt Vásárlónk, Kedves Vasútmodellező Barátunk! 
 
 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük ezzel is sikerül modellvasútját 
élethűbbé, üzembiztosabbá tennie! Az alábbiakban a CSM200 feszültség stabilizátor 
használatához szeretnénk útmutatást adni. 
 A CSM200 feszültség stabilizátort a ROCO gyártmányú digitális erősítőkhöz fejlesztettük ki. 
Egyaránt használható a 10761, 10764 számú erősítőkhöz (ezek az alapkészlethez tartozó 
központok), valamint a 10765 booster-hez, és 10779 fékgenerátorhoz. A CSM200 
használatával ezen eszközök sínre adott DCC jelének feszültsége csökken, és a terheléstől 
függetlenül stabillá válik. Ezzel, különösen a kisebb méretekben a modellmotorok, és a 
beszerelt dekoderek melegedése jelentősen csökken, élettartamuk megnő a működési 
stabilitás megtartása mellett. Termékünket H0e, TT, N méretű berendezésekhez ajánljuk 
elsősorban, de alkalmazható H0 nagyságú modellvasúthoz is, mivel a ROCO erősítők 
maximális áramát nem korlátozza. Fontos, hogy sem az erősítők, sem a hálózati trafók nem 
kerülnek megbontásra, a stabilizátort bárki beillesztheti a meglévő rendszerébe. Figyelem! Az 
első generációs ROCO központhoz – Digital is Cool – a CSM200 nem használható! 
 A ROCO digitális vezérlő központok (LokMaus2, LokMaus3, MultiMaus) nem rendelkeznek 
gyárilag nagyáramú stabilizátorral. Ezek az eszközök csak a működésükhöz szükséges 
mértékben szabályozzák a belső feszültséget, a sínre kerülő digitális jel feszültsége nem 
stabil, és a terheléstől függően változik. A CSM200 ezt a hiányosságot pótolja. A beépített 
jumper segítségével kiválaszthatjuk a szükséges feszültségszintet, és a CSM200 ezen a 
szinten a terheléstől függetlenül stabilizálja is a ROCO eszközök kimeneti DCC feszültségét. 
 Használata. Minden egyes lépést feszültségmentes állapotban végezzünk! A központ 
hálózati trafóját mindig húzzuk ki a fali csatlakozóból! A CSM200 stabilizátort a hálózati 
trafó, és a ROCO erősítő – booster, vagy fékgenerátor – közé kell bekötni. Egy CSM200 egy 
eszközt képes ellátni stabilizált árammal! Ha a központon kívül még rendelkezünk egyéb 
digitális berendezéssel – 10765 booster, 10779 fékgenerátor – akkor minden egyes elemhez 
használnunk kell egy-egy CSM200 stabilizátort. 
 Kapcsoljuk le a vezérlőközpontot, vagyis a hálózati trafót húzzuk ki a 230V-os 
csatlakozóból! A trafót kössük ki az erősítőből! A trafó kábelét csatlakoztassuk a CSM200 
„trafó” feliratú csavaros csatlakozójához. A CSM200 „KI” feliratú csatlakozásához kössük be 
az erősítőt. A polaritásra nem szükséges figyelmet fordítanunk, erre a berendezések 
érzéketlenek. A JP1 feliratú jumperes feszültség választóval állítsuk be a szükséges kimeneti 
feszültség szintet. A legbelső állásba helyezve a kimeneti sínfeszültség 16V effektív értékre 
áll be, középső állásban 14,5V-ra, külső állásban 12,5V-ra. Kapcsoljuk be a berendezést. Az 
LokMaus2, LokMaus3 vagy MultiMaus bejelentkezése után a rendszer működésre készen áll. 
A CSM200 stabilizátoron LED-ek jelzik a kiválasztott feszültségszintet. Egy LED világít, ha 
a 12,5V-os, kettő, ha a 14,5V-os, illetve három, ha a 16V-os állást választottuk. H0 
modellvasút esetében a legnagyobb, vagyis a 16V-os állást ajánljuk. H0e, TT, N méretben a 
két kisebb, 14, vagy 12,5V-os állásban használjuk a rendszert. (Z méretben mindenképpen 
tegyünk próbát, ugyanis előfordulhat, hogy a legkisebb állásban is melegedést tapasztalunk, 
lévén a Z modellek csak 10V-osak. Z méretű modellvasúthoz a feszültségszintet mindig a 
legkisebb állásban használjuk, magasabb szint károsíthatja a modelleket!) Tegyünk próbát a 
modelljeinkkel a kiválasztott feszültség szinten. Ha meg kell változtatnunk a szintet – 
továbbra is az elvártnál jobban melegszenek a modellek, vagy nem érik el a megfelelő 
végsebességet – akkor melegedés esetében használjunk kisebb feszültséget, bizonytalan 
működés esetében pedig növeljük meg a szintet egy fokozattal. Figyelem, fontos! A 
feszültség szint váltását mindig a teljes berendezés kikapcsolt állapotában végezzük el! 
Ilyenkor mindig húzzuk ki a trafót a hálózatból! 
 Sok örömet kívánunk modellvasútjához! 


