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3E-1.0 HALTEPLAATSEN EN TIJDEN 

In dit menu worden de halteplaatsen en tijden relatief per treinsamenstelling en per blok 
ingesteld. Relatief wil zeggen wanneer de treinsamenstelling het blok van bestemming dat als 
halteblok gemerkt is heeft bereikt de tijd in seconden wordt gestart. De treinsamenstelling zal 
weer vertrekken nadat deze tijd verstreken is en de volgende rijweg is vrijgegeven.  
 
Hierbij kunnen als voorbeeld uiteraard de stationssporen genoemd worden maar ook in 
schaduwstations kunt U treinen voor langere tijd “uit het zicht houden”. Een andere handige 
eigenschap van haltetijden is dat U een trein altijd kan dwingen om te stoppen bij een blok, 
desnoods gedurende een tijd van 0 seconden, ook al zijn vervolg blokken vrij. Hiermee kunt U 
bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het gedrag van de automatische routezoeker van Raptor, die 
normaal gesproken altijd pogingen onderneemt om treinen vooral door te laten rijden. 
                                                                                                               

U kiest dit menu door in het 
hoofdmenu de draaiknop te 
draaien tot het menu in 
hoofdletters op de display 
verschijnt, en daarna op de 
drukknop te drukken. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                
Wanneer het menu geopend is 
zien op de display de loc’s die zijn 
ingevoerd in Raptor. Door met de 
draaiknop te draaien kiezen we 
loc waar we een haltetijd aan 
willen toevoegen of wijzigen.  
 

 
In het voorbeeld heeft loc 1 in blok 2 een haltetijd van 30 seconden                                

We drukken op de Chg toets, hierna heeft u door het indrukken van de Add toets de 
mogelijkheid om vanaf het numerieke toetsenbord een blokaanduiding in te voeren, dit moet 
een blokaanduiding zijn die eerder ingevoerd is in Raptor. 
 
Ook heeft u in dit scherm de mogelijkheid om een haltetijd die ingevoerd is te verwijderen. 
Hiervoor kiest u de haltetijd en de loc die verwijderd moeten worden door te draaien aan de 
draaiknop tot de invoer die wil verwijderen, door beide Del toetsen in te drukken zijn de 
gegevens verwijderd. 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u dit menu door op de OK toets of de drukknop 
te drukken. 

 
Belangrijk: 

Wanneer u wijzigingen definitief wil bewaren of wil stoppen met de besturing en de 
baanposities wil bewaren dient u de gegevens op te slaan in het menu Sys GEGEVENS 
OPSLAAN. 
Het opslaan van gegevens moet gebeuren voor  Raptor wordt uitgeschakeld zoals 
beschreven in het betreffende hoofdstuk. 


