
I jak wystartowaæ ?
Wszystko co Pañstwo potrzebujecie do sterowania cyfrow¹ makiet¹ 
znajdziecie na odwrocie tej ulotki.  Rozpoczynacie Pañstwo od 
najlepszych startowych zestawów cyfrowych. Pytajcie Waszych 
przedstawicieli handlowych lub sprzedawców o atrakcyjne i 
korzystne cenowo zestawy startowe z cyfrow¹ technik¹ PIKO. To 
pozwoli Wam wejœæ w fascynuj¹cy œwiat cyfrowego sterowania 
modelami kolejowymi.Cyfrowe cegie³ki PIKO

Nr 55011 PIKO cyfrowy zestaw bazowy
·PIKO Digi-Fern,
·PIKO Digi 1,
·transformator ~220V, 16V, 28VA
·zestaw po³¹czeniowy,
·2 PIKO dekodery do lokomotyw nr 56120,
·kabel po³¹czeniowy do transformatora 
T3.

Nr 55012 PIKO Digi 2
·PIKO Digi 2,
·4 izolowane z³¹cza szynowe,
·zestaw po³¹czeniowy,
·kabel po³¹czeniowy do transformatora T3.

Nr 55019 PIKO Digi-Fern
z za³¹czonymi 4 bateriami.

Nr 55030 PIKO dekoder prze³¹czaj¹cy dla 
odbiorników elektromagnetycznych.
Dekoder do prze³¹czania odbiorników 
elektromagnetycznych tj. zwrotnice, 
semafory itd. - przez dwa wytypowane i 
przydzielone adresy.

Nr 55031 PIKO dekoder prze³¹czaj¹cy dla 
odbiorników elektrycznych.
Dekoder do prze³¹czania odbiorników 
elektrycznych tj. lampy, silniki elektryczne 
itp. - przez dwa wytypowane i przydzielone 
adresy.

Nr 55015 PIKO Digi-Power-Box
Centrala steruj¹ca dla kompleksowej 
cyfrowej makiety kolejowej. Informacje znajdziesz równie¿ w internecie pod adresem:  www.piko.de

PIKO Digital



Krok po kroku w przysz³oœæ.

Dziecinnie prosty pocz¹tek - system PIKO-Digi 1.
Elementem bazowym systemu PIKO-Digital 
jest cyfrowe urz¹dzenie steruj¹ce PIKO-
Digi1, które wspó³dzia³a z PIKO-Digi-Fern.
Przejmuje ono sterowanie lokomotywami 
(max. 127) i innymi elementami np. zwrotnice, 
semafory (max. 256). Sterowanych jest do 8 
funkcji specjalnych, zaœ adresy lokomotyw 
mog¹ byæ programowane.

Wszystko czego potrzebujesz do wejœcia w œwiat kolei modelowych 
PIKO znajdziesz w cyfrowych zestawach startowych.
Wiecej informacji pod adresem www.piko.de 

Odkrywanie mo¿liwoœci  PIKO-Digi  2
Chcesz rozbudowaæ swoja 
mak ie tê  a  jednoczeœn ie  
uruchomiæ wiêcej ni¿ dwie 
l o k o m o t y w y ,  m o ¿ e s z  
rozszerzyæ PIKO-Digi 1 o PIKO-
Digi 2. Bêdziesz potrzebowaæ 
dodatkowo transformatora o 
mocy maksymalnej 28VA i 
napiêciu 16V. Teraz mo¿esz ju¿ sterowaæ 4 lub 5 lokomotywami. 
Mo¿esz tak¿e zastosowaæ PIKO-Digi 1 z dwoma PIKO-Digi 2.

Nazwa mówi sama za siebie  PIKO-Digi-Power-Box.
Dziêki PIKO-Digi-Power-Box, 
mo¿esz zbudowaæ doœæ du¿¹ 
makietê, po której poruszaæ siê 
bêd¹ 4-6 lokomotyw, a wiele 
zwrotnic i semaforów bêdzie 
jednoczeœnie dzia³aæ. Wymagane 
jest wydajne Ÿród³a zasilania, ze wzglêdu na du¿e zu¿ycie pr¹du.To 
wszystko daje PIKO-Digi-Power-Box. Z nim mo¿emy wykonaæ 
prawie wszystkie funkcje, jakie przedstawia PIKO-Digital-Freak, a 
przede wszystkim sterowaæ przy pomocy komputera.

Witamy w PIKO-DIGITAL
U¿ytkowanie cyfrowych modeli kolejowych firmy PIKO przynosi du¿o 
zadowolenia i satysfakcji.
PIKO-Digital charakteryzuje siê sterowaniem analogowym 
zasilaczami i nastawnikami jazdy.
Technika cyfrowa, dziêki swojej wszechstronnoœci, otwiera wiele 
nowych mo¿liwoœci, wprowadza wiele zmian a jednoczeœnie uczy i 
podnosi poziom rozwi¹zañ np. makiety sterowane komputerowo.
Najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹ pomiêdzy technik¹ analogowa a cyfrow¹ jest 
to, ¿e modelarz kolejowy PIKO mo¿e po tym samym torze sterowaæ 
jazd¹ wielu lokomotyw.

PIKO-Digital 
Firma PIKO, razem z firm¹ Uhlenbrock, wprowadza od paru lat wiele 
unowoczeœnieñ w zakresie cyfrowego sterowania modelami 
kolejowymi. PIKO-Digital oparte jest na systemie DCC, systemie, 
który jest prosty w obs³udze i w miarê tani.
Koncepcja systemu DCC zak³ada wejœcie w technikê cyfrow¹ a co 
najwa¿niejsze umo¿liwia dalsz¹ rozbudowê. 
Szczególn¹ zalet¹ systemu PIKO-Digital jest to, ¿e mo¿liwe jest 
bezprzewodowe sterowanie lokomotywami i innymi elementami tj. 
np. zwrotnice, dziêki zdalnemu sterowaniu podczerwieni¹ PIKO-
Digi-Fern.
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