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Uitbreidings module Catalogus/Handleiding 



 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0A1-‐0	  Algemene	  informatie	  
	  
Dit	  hoofdstuk	  geeft	  u	  belangrijke	  algemene	  informatie,	  en	  een	  korte	  beschrijving	  van	  het	  Raptor	  menu.	  	  
Uitgebreide	  menu	  beschrijvingen	  vindt	  u	  in	  de	  afzonderlijk	  beschreven	  hoofdstukken.	  
Meest	  voorkomende	  definities	  die	  worden	  gebruikt	  in	  de	  handleiding:	  
	  
Blok	  van	  vertrek	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blok	  vanwaar	  een	  rijweg	  wordt	  begonnen	  
	  
Blok	  van	  bestemming	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blok	  waar	  de	  rijweg	  eindigt	  
	  
Rijweg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  gereden	  afstand	  tussen	  blok	  van	  vertrek	  en	  blok	  van	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bestemming.	  
	  
Terugmeldermodule	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Digitaal	  component	  waar	  terugmelder	  aansluitpunten	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  worden	  aangesloten.	  
	  
Terugmelderaansluitpunt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verbinding	  tussen	  de	  modelspoorbaan	  en	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  terugmeldermodule.	  
	  
Wissel-‐	  sein-‐	  schakeldecoder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Digitaal	  component	  om	  schakelopdrachten	  van	  Raptor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mee	  uit	  te	  laten	  voeren.	  
	  
Locdecoder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Digitaal	  component	  om	  een	  locomotief	  door	  Raptor	  te	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  laten	  besturen.	  
	  
Wisselstraat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eén	  of	  meerdere	  wissels	  die	  zich	  bevinden	  in	  een	  rijweg.	  
	  
Dubbeltractie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  samenstelling	  van	  twee	  of	  meer	  locomotieven	  om	  wagons	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en/of	  rijtuigen	  te	  trekken.	  
	  
Een	  digitale	  modelspoorbaan	  om	  in	  Raptor	  in	  te	  voeren,	  dient	  te	  zijn	  voorzien	  van	  digitale	  componenten	  die	  
informatie,	  vanaf	  Raptor	  verzonden	  naar	  de	  modelspoorbaan,	  omzetten	  in	  schakelingen,	  bijvoorbeeld	  seinen	  en	  
wissels	  omzetten.	  
Ook	  dient	  de	  modelspoorbaan	  te	  zijn	  voorzien	  van	  terugmeldingen	  om	  Raptor	  te	  informeren	  welke	  loc	  voorzien	  van	  
een	  locdecoder	  zich	  waar	  bevindt.	  
In	  een	  blok	  dient	  zich	  minimaal	  één	  terugmelder	  aansluitpunt,	  aangesloten	  op	  een	  terugmeldermodule,	  aanwezig	  te	  
zijn	  om	  een	  loc	  voor	  een	  onveilig	  sein	  tot	  stilstand	  te	  brengen.	  
Ook	  de	  locomotieven	  die	  door	  Raptor	  bestuurd	  moeten	  worden,	  moeten	  voorzien	  zijn	  van	  een	  locdecoder.	  
Wanneer	  Raptor	  wordt	  ingeschakeld	  komt	  u	  direct	  in	  het	  hoofdmenu.	  
Wanneer	  de	  baanspanning	  wordt	  ingeschakeld	  en	  u	  voert	  eerst	  de	  terugmeldertest	  uit	  dan	  leest	  Raptor	  hoeveel	  
terugmelderunits	  op	  dat	  moment	  verbonden	  zijn.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  Rail	  	  Protocol	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  -‐>	  TERUGMELDERTEST	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  Gegevens	  opslaan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
	  
Terugmelding	  informatie	  vanaf	  de	  modelspoorbaan,	  is	  belangrijk	  voor	  een	  goed	  automatisch	  bedrijf.	  Wanneer	  
u	  alleen	  handmatig	  de	  treinsamenstelling(en)	  wilt	  besturen	  is	  de	  terugmelding	  niet	  van	  belang.	  
	  
Wanneer	  u	  wijzigingen	  in	  de	  invoer	  van	  gegevens	  heeft	  aangebracht	  moeten	  deze	  gegevens	  altijd	  worden	  opgeslagen	  
in	  het	  menu	  Sys-‐>GEGEVENS	  OPSLAAN.	  Aangezien	  het	  opslaan	  van	  gegevens	  een	  belangrijke	  handeling	  is,	  zal	  dit	  
onderaan	  ieder	  menu	  onderdeel	  worden	  aangegeven.	  
Nieuwe	  invoer	  van	  gegevens	  en	  gegevens	  die	  gewijzigd	  zijn	  en	  niet	  vóór	  het	  uitschakelen	  van	  de	  voedingsspanning	  van	  
Raptor	  zijn	  opgeslagen	  gaan	  verloren.	  
	  
Wanneer	  u	  de	  CV	  waarden	  van	  Lokdecoders	  wilt	  programmeren	  OF	  alle	  gegevens	  in	  Raptor	  wilt	  kunnen	  
wissen	  dient	  u	  de	  beide	  “Del”	  toetsen	  ingedrukt	  te	  houden	  en	  vervolgens	  de	  voedingsspanning	  van	  Raptor	  in	  
te	  schakelen,	  door	  de	  stekker	  van	  de	  voedingsadapter	  in	  de	  contactdoos	  te	  doen.	  Blijf	  daarbij	  beide	  “Del”	  
toetsen	  ingedrukt	  houden	  totdat	  de	  vraag	  verschijnt	  “WAARSCHUWING:	  Bijzondere	  instellingen	  laden?”	  Als	  u	  
deze	  met	  de	  JA	  toets	  antwoord(en	  daarna	  de	  OK	  toets)	  dan	  verschijnt	  de	  mededeling	  “OPMERKING:	  GEEN	  
GEGEVENS	  geladen!”.	  Op	  deze	  wijze	  komt	  Raptor	  terug	  in	  de	  fabrieksinstellingen,	  en	  zijn	  alle	  opgeslagen	  
gegevens	  niet	  geladen	  in	  het	  geheugen	  van	  uw	  Raptor.	  Pas	  nadat	  u	  ergens	  een	  wijziging	  heeft	  aangebracht	  
en	  u	  doet	  daarna	  de	  keuze	  Sys-‐>GEGEVENS	  OPSLAAN	  waarbij	  u	  op	  de	  eenmalig	  te	  verschijnen	  vraag	  
"Huidige	  opgeslagen	  gegevens	  definitief	  OVERSCHRIJVEN?"	  met	  JA	  antwoord	  ,	  dan	  zijn	  wel	  de	  vorige	  
gegevens	  definitief	  gewist	  uit	  het	  geheugen	  van	  uw	  Raptor!	  



	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5 
Een	  belangrijk	  bedieningselement	  is	  de	  gecombineerde	  draai-‐/drukknop.	  
Deze	  knop	  heeft	  meerdere	  functies,	  de	  drukknop	  dient	  over	  het	  algemeen	  om	  bevestigingen	  aan	  te	  geven,	  en	  terug	  te	  
gaan	  naar	  het	  hoofdmenu.	  De	  draaiknop	  dient	  om	  door	  de	  menustructuur	  van	  Raptor	  te	  navigeren,	  hierbij	  maakt	  het	  
niet	  uit	  of	  u	  de	  draaiknop	  links-‐	  of	  rechtsom	  draait.	  
Bij	  handbediening	  van	  locomotieven	  wordt	  de	  draaiknop	  gebruikt	  om	  de	  snelheid	  te	  wijzigen.	  
	  
Het	  is	  heel	  belangrijk	  om	  een	  goede	  baanregistratie	  te	  voeren,	  op	  een	  baanregistratie	  moeten	  de	  nummers	  van	  de	  S88	  
terugmelders	  met	  het	  aansluitpunt	  in	  het	  blok	  van	  bestemming	  komen	  ,	  de	  decoderadressen	  van	  de	  wissels	  in	  de	  
wisselstraat	  tussen	  de	  twee	  blokken,	  en	  de	  decoderadressen	  van	  de	  toegepaste	  seinen.	  
	  
Onderstaand	  een	  voorbeeld	  van	  een	  baanregistratie:	  
	  
Blok	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blok	  
Vertrek	  	  	  	  	  	  	  	  Hp0/Hp1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stopmelder	  	  	  	  	  	  	  	  	  bestemming	  	  	  	  	  	  	  Wissels	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bijzonderheden	  
	  
100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33G,32G,	  48R	  
110-‐1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  248	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  120	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45R	  
110-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  225	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  120	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45G	  
120	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  111	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,14	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  130-‐1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44R	  
	  
Bovenstaand	  voorbeeld	  is	  een	  gedeelte	  van	  een	  bestaande	  modelspoorbaan,	  en	  is	  een	  overzicht	  van	  de	  minimale	  
informatie	  die	  u	  moet	  administreren.	  
	  
Blok	  vertrek	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dit	  is	  de	  blokaanduiding	  van	  het	  blok	  van	  vertrek	  
	  
Hp0/Hp1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dit	  is	  het	  decoderadres	  waar	  dit	  bloksein	  op	  aangesloten	  is	  
	  
Stopmelder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dit	  is	  het	  nummer	  van	  de	  terugmeldermodule	  gerekend	  vanaf	  Raptor	  en	  het	  aansluitpunt	  op	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  terugmeldermodule.	  
	  
Blok	  bestemming	  	  	  	  	  Dit	  is	  de	  blokaanduiding	  van	  het	  blok	  van	  bestemming	  
	  
Wissels	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Veelal	  zal	  er	  in	  een	  rijweg	  één	  of	  meerdere	  wissels	  voorkomen	  die	  in	  deze	  kolom	  zijn	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  aangegeven	  met	  het	  decoderadres	  waar	  de	  wissels	  op	  aangesloten	  zijn.	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Opgemerkt	  dient	  de	  worden	  dat	  R	  de	  aanduiding	  voor	  afgebogen	  is	  en	  G	  de	  aanduiding	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voor	  recht	  .	  
	  
Bijzonderheden	  Hier	  vult	  u	  eventueel	  aanvullende	  informatie	  in.	  
	  
Wanneer	  er	  geen	  wissel(s)	  in	  de	  rijweg	  voorkomen	  hoeft	  u	  hier	  niets	  in	  te	  vullen	  en	  zijn	  de	  blokken	  direct	  gekoppeld	  
achter	  elkaar.	  Ieder	  blok	  moet	  wel	  voorzien	  zijn	  van	  een	  stopmeldpunt	  en	  een	  seindecoderadres.	  Het	  is	  echter	  niet	  
noodzakelijk	  dat	  de	  seinpaal(decoder)	  ook	  fysiek	  aanwezig	  is	  op	  de	  modelspoorbaan.	  Het	  is	  voldoende	  om	  alleen	  een	  
decoderadres	  in	  te	  voeren	  bij	  de	  invoer	  van	  uw	  modelspoorbaan.	  Seinpalen	  zijn	  slechts	  een	  visuele	  weergave	  en	  
derhalve	  niet	  noodzakelijk	  op	  plaatsen	  die	  niet	  in	  het	  zicht	  liggen,	  zoals	  in	  schaduwstations.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  0A1-‐0	  Technische	  gegevens	  en	  protocollen	  van	  Raptor	  
	  
Raptor	  is	  geschikt	  om	  de	  volgens	  NMRA	  en	  NEM	  geldende	  normen	  het	  adresbereik	  van	  de	  volgende	  
locdecoders	  aan	  te	  sturen:	  
	  
Motorola	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  maximaal	  256	  decoderadressen	  
	  
Motorola	  II	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  maximaal	  256	  decoderadressen	  
	  
DCC	  14,	  27,28	  en	  128	  stappen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  maximaal	  9999	  decoderadressen	  
	  
Selectrix	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  maximaal	  111	  decoderadressen	  
	  
FMZ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  maximaal	  119	  decoderadressen	  
	  	  	  
MFX(via	  Motorola)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  maximaal	  256	  decoderadressen	  
	  
	  
Hoewel	  voor	  Motorola	  "oud"	  theoretisch	  256	  adressen	  mogelijk	  zijn	  geldt	  in	  de	  praktijk	  dat	  er	  in	  totaal	  maximaal	  80	  
locdecoderadressen	  in	  gebruik	  zijn	  aangezien	  het	  adres	  van	  de	  oude	  locdecoders	  niet	  boven	  80	  ingesteld	  konden	  
worden.	  Deze	  locdecoders	  zijn	  veelal	  voorzien	  van	  dipswitches	  op	  de	  locdecoder.	  	  
	  
Voor	  DCC	  betreffen	  de	  eerste	  111	  adressen	  het	  zogenaamde	  "korte"	  wijze	  van	  decoderadressering	  terwijl	  vanaf	  adres	  
adres	  112	  de	  "lange"	  adreswijze	  wordt	  gebruikt.	  
In	  combinatie	  met	  de	  Raptor	  locnaam	  aanduidingen	  kunt	  u	  locidentificaties	  samenstellen	  van	  1	  tot	  en	  met	  99.999.999.	  
	  
Voor	  de	  wissel-‐	  sein	  en	  schakeldecoders	  wordt	  uitsluitend	  Motorola	  en/of	  DCC	  uitgestuurd	  door	  Raptor.	  Indien	  de	  
railprotocollen	  Motorola	  en	  DCC	  tegelijk	  zijn	  ingesteld,	  zie	  hoofdstuk	  RAIL	  PROTOCOL,	  dan	  wordt	  voor	  elk	  
schakeladres	  zowel	  Motorola	  als	  DCC	  uitgestuurd.	  Motorola	  en	  DCC	  wissel-‐	  en	  schakeldecoders	  zijn	  dan	  in	  theorie	  door	  
elkaar	  heen	  te	  gebruiken.	  
	  
Wanneer	  Motorola	  of	  DCC	  niet	  is	  ingesteld,	  dan	  wordt	  alleen	  het	  overblijvende	  protocol	  uitgestuurd.	  Indien	  
bijvoorbeeld	  alleen	  DCC	  is	  ingesteld,	  dan	  worden	  er	  alleen	  DCC	  schakelcommando's	  verstuurd.	  
	  
Om	  volledig	  automatisch	  digitaal	  de	  modelspoorbaan	  te	  kunnen	  besturen	  dient	  u	  gebruik	  te	  maken	  van	  
terugmeldermodules	  volgens	  de	  S88	  standaard,	  deze	  kunnen	  aan	  de	  achterzijde	  van	  Raptor	  via	  de	  6	  polige	  connector	  
worden	  aangesloten.	  
Er	  kunnen	  maximaal	  31	  terugmeldermodules	  met	  ieder	  16	  aansluitingen	  volgens	  de	  S88	  standaard	  worden	  
aangesloten	  op	  uw	  Raptor.	  Voor	  grotere	  modelspoorbanen	  is	  het	  aantal	  van	  31	  terugmeldermodules	  optioneel	  uit	  te	  
breiden.	  
	  
Raptor	  is	  een	  centrale	  die	  geen	  energievoorziening	  heeft	  om	  de	  modelspoorbaan	  van	  energie	  te	  voorzien.	  Hiervoor	  
dient	  u	  één	  of	  meerdere	  externe	  booster(s)	  aan	  te	  sluiten,	  die	  aangesloten	  wordt/worden	  op	  de	  5	  polige	  connector	  aan	  
de	  achterzijde	  van	  Raptor,	  t.b.v.	  het	  Märklin	  booster	  principe,	  of	  de	  CDE	  connector	  volgens	  het	  Lenz	  booster	  principe.	  
Voor	  het	  aansluiten	  van	  externe	  apparaten	  aan	  Raptor	  lees	  het	  hoofdstuk	  Aansluitingen.	  
	  
Voor	  Raptor	  eigenaren	  die	  Selectrix	  en/of	  FMZ	  gebruiken	  is	  het	  belangrijk	  om	  bij	  de	  keuze	  van	  een	  booster	  rekening	  te	  
houden	  met	  de	  mogelijkheid	  of	  de	  booster	  geschikt	  is	  om	  het	  Selectrix	  en/of	  FMZ	  protocol	  te	  verwerken.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0A2-‐0	  Het	  bovenaanzicht	  van	  uw	  Raptor	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  	  1.	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Toevoegen	  
	  	  2.	  Del	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verwijderen	  
	  	  3.	  Chg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wijzigen	  
	  	  4.	  Del	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verwijderen	  
	  	  5.	  Article	  R	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Schakeltoets	  voor	  wissels,	  afbuigend	  en	  seinen	  rood	  stand	  
	  	  6.	  Article	  G	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Schakeltoets	  voor	  wissels,	  rechtdoor	  en	  seinen	  groen	  stand	  
	  	  7.	  Toetsenbord	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Invoer	  van	  letters	  en	  cijfers	  
	  	  8.	  C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Correctietoets	  
	  	  9.	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bevestiging	  
10.	  Yes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ja,	  op	  een	  vraag	  
11.	  No	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nee,	  op	  een	  vraag	  
12.	  Lok	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Loc	  keuzetoets	  
13.	  Speed	  +	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Snelheid	  vermeerderen	  
14.	  Speed	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Snelheid	  verminderen	  
15.	  Stop	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Loc	  stoppen	  
16.	  Function	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Locdecoder	  functies	  /	  vrijgave	  voor	  automatisch	  rijden	  
17.	  On	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Functie	  aan	  
18.	  Off	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Functie	  uit	  
19.	  Direction	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Loc	  richting	  omschakelaar	  
20.	  Halt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Toets	  om	  terug	  te	  gaan	  richting	  de	  stop	  situatie	  
21.	  Led	  Rood	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Status	  led	  baanspanning	  uitgeschakeld	  
22.	  Led	  Geel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Status	  led	  baanspanning	  aangebracht	  
23.	  Led	  Groen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Status	  led	  automatisch	  rijden	  
24.	  Run	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Toets	  om	  de	  baan(spanning)	  in	  bedrijf	  te	  stellen	  
25.	  Menu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Functie	  afhankelijk	  van	  de	  gekozen	  instelling	  
26.	  Draai	  /	  drukknop	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Keuze	  menu	  draaischakelaar,	  bevestiging	  drukknop	  en	  draaiknop	  locsnelheid	  
27.	  Display	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Weergavestatus	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0A4-‐0	  De	  aansluitingen	  van	  Raptor	  
	  
Belangrijk:	  Raptor	  en	  de	  externe	  apparaten	  die	  worden	  aangesloten	  op	  Raptor	  moeten	  altijd	  spanningsloos	  zijn	  
wanneer	  er	  verbindingen	  gemaakt	  worden!!	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  
	  
Aan	  de	  connectorzijde	  van	  Raptor	  ziet	  u	  zoals	  hierboven	  afgebeeld	  de	  volgende	  connectoren:	  
	  
1:	  Aansluitplug	  voor	  de	  voedingsadapter,	  hiervoor	  dient	  u	  een	  voedingsadapter	  te	  gebruiken	  die	  tussen	  10	  en	  20	  volt,	  
minimaal	  400	  mA.	  levert,	  ongeacht	  wisselspanning	  of	  gelijkspanning.	  
	  
2:	  Iedere	  Raptor	  heeft	  2	  stuks	  RBUS	  netwerkaansluitbussen,	  geschikt	  om	  meerdere	  Raptors	  met	  elkaar	  te	  kunnen	  
verbinden.	  Door	  gebruik	  te	  maken	  van	  meerdere	  Raptors	  heeft	  u	  meerdere	  bedienplaatsen	  langs	  de	  modelspoor-‐baan.	  
Om	  de	  RBUS	  aansluitingen	  van	  de	  Raptors	  met	  elkaar	  te	  koppelen	  moeten	  de	  aansluitingen	  aan	  dezelfde	  zijde	  met	  
elkaar	  verbonden	  worden	  door	  middel	  van	  één	  4(vier)	  polige	  kabel	  met	  RJ12	  (telefoon)	  connectoren.	  
Wanneer	  u	  de	  kabel	  monteert	  dient	  u	  er	  op	  te	  letten	  dat	  de	  connectoren	  aan	  beide	  zijde	  van	  de	  kabel	  op	  dezelfde	  wijze	  
gemonteerd	  worden.	  Bij	  een	  verdraaiing	  van	  de	  bekabeling,	  of	  de	  verkeerde	  aansluitbus	  gebruiken	  is	  er	  geen	  
netwerkcommunicatie	  tussen	  de	  Raptors(verbind	  in	  dat	  geval	  de	  RJ12	  connector	  aan	  de	  ene	  kant	  van	  de	  kabel	  in	  de	  
andere	  RBUS	  connector)..	  
	  
3:	  6	  polige	  connector	  voor	  het	  aansluiten	  van	  de	  terugmeldermodules	  volgens	  het	  S88	  protocol,	  de	  kabel	  moet	  zo	  
aangesloten	  worden	  dat	  de	  draden	  naar	  beneden	  gericht	  zijn,	  bij	  het	  gebruik	  van	  een	  originele	  Märklin	  S88	  kabel	  of	  
compatibel,	  kabels	  van	  andere	  merken	  worden	  aangesloten	  op	  eigen	  risico.	  
	  
4:	  5	  polige	  connector	  voor	  de	  boosteraansluiting	  van	  Märklin,	  of	  compatibel,	  die	  door	  middel	  van	  een	  vaste	  5	  polige	  
kabel	  met	  Raptor	  moeten	  worden	  verbonden.	  Deze	  5	  polige	  connector	  heet	  binnen	  Raptor	  de	  M	  aansluiting.	  LET	  OP:	  
Deze	  verbinding	  dient	  zo	  gemonteerd	  te	  zijn	  dat	  de	  draden	  bij	  een	  100%	  originele	  Märklin	  booster-‐kabel	  naar	  
BOVEN	  staan	  als	  de	  connector	  geplaatst	  is.	  Maar	  de	  draden	  van	  een	  originele	  Littfinski	  kabel	  moeten	  naar	  
BENEDEN	  wijzen!	  
Let	  heel	  goed	  op	  bij	  kabels	  van	  andere	  merken!	  
Compatibele	  boosters	  zijn	  bijvoorbeeld:	  Märklin	  6015/6017,	  Uhlenbrock	  Power	  2/3/4,	  Littfinski.	  e.d.	  
WAARSCHUWING:	  NOOIT	  NOOIT	  de	  5	  polige	  boosterkabel	  in	  de	  6	  polige	  S88	  plug	  steken!!!	  
	  
5:	  De	  3	  polige	  zogenaamde	  CDE	  connector	  is	  om	  Lenz	  boosters	  aan	  te	  sluiten.	  
Deze	  connector	  heet	  binnen	  Raptor	  de	  D	  aansluiting.	  
	  
6:	  Stelschroef	  om	  het	  contrast	  van	  de	  display	  naar	  uw	  wens	  in	  te	  stellen.	  
	  
Boosters	  mogen	  zowel	  op	  de	  M	  als	  op	  de	  D	  connector	  tegelijk	  aangesloten	  zijn,	  Raptor	  stuurt	  beide	  aansluitingen	  
simultaan	  aan.	  
Het	  aansluiten	  van	  apparatuur	  van	  andere	  dan	  de	  genoemde	  merken,	  gemodificeerde	  en	  
eigenbouw	  apparatuur	  geschiedt	  geheel	  voor	  eigen	  verantwoording.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0A5-‐0	  Status	  van	  de	  led's	  
	  
De	  status	  waar	  Raptor	  zich	  in	  bevind,	  wordt	  weergegeven	  door	  de	  3	  gekleurde	  LED's.	  
Wanneer	  u	  Raptor	  inschakelt	  zal	  altijd	  de	  rode	  bovenste	  LED	  gaan	  branden,	  dit	  geeft	  aan	  dat	  Raptor	  is	  ingeschakeld	  en	  
de	  baanspanning	  is	  uitgeschakeld.	  
	  
Door	  één	  keer	  RUN	  in	  te	  drukken	  gaat	  de	  gele	  middelste	  LED	  branden,	  nu	  is	  de	  baanspanning	  aangebracht.	  Met	  Raptor	  
heeft	  u	  nu	  de	  mogelijkheid	  om	  handmatige	  bedieningen	  te	  doen	  zoals	  omschreven	  in	  het	  hoofdstuk	  Raptor	  als	  
handbediende	  centrale.	  
	  
Door	  nogmaals	  RUN	  in	  te	  drukken	  gaat	  de	  groene	  onderste	  LED	  branden,	  indien	  een	  baanplan	  is	  ingevoerd.	  Dan	  heeft	  
Raptor	  de	  besturing	  van	  de	  modelspoorbaan	  op	  zich	  genomen.	  Daarbij	  zullen	  de	  wissels	  gezet	  worden,	  de	  seinen	  zullen	  
gesteld	  worden,	  en	  indien	  toegestaan	  zullen	  er	  treinsamenstellingen	  gaan	  rijden.	  
	  
Wanneer	  u	  de	  modelbaanbesturing	  wilt	  beëindigen	  drukt	  u	  één	  keer	  op	  HALT,	  u	  ziet	  dat	  nu	  ook	  de	  gele	  LED	  tijdelijk	  
mee	  gaat	  branden,	  naast	  de	  reeds	  brandende	  groene	  LED.	  De	  tijd	  dat	  zowel	  de	  groene	  als	  de	  gele	  LED	  branden	  wordt	  
gebruikt	  om	  de	  treinsamenstellingen	  beheerst	  tot	  stilstand	  te	  brengen,	  waarbij	  de	  baanspanning	  ingeschakeld	  blijft.	  
Daarna	  zal	  de	  groene	  LED	  doven	  en	  alleen	  de	  gele	  LED	  zal	  blijven	  branden,	  de	  baanspanning	  is	  nog	  ingeschakeld.	  
Om	  nu	  de	  baanspanning	  uit	  te	  schakelen	  dient	  u	  nogmaals	  HALT	  in	  te	  drukken	  en	  de	  rode	  LED	  zal	  gaan	  branden,	  de	  
baanspanning	  is	  nu	  uit.	  
	  
Kort	  samengevat	  toetsbediening	  van	  HALT	  en	  RUN	  met	  tussenliggende	  LED's,	  we	  gaan	  hierbij	  uit	  van	  de	  beginsituatie,	  
dus	  alleen	  de	  voedingsspanning	  van	  Raptor	  en	  booster	  is	  ingeschakeld.	  
	  
HALT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  geen	  baanspanning,	  rode	  LED	  brandt	  
	  
RUN	  1e	  keer	  indrukken	  	  	  	  	  	  	  baanspanning	  ingeschakeld,	  voor	  handbediening,	  gele	  LED	  brandt.	  
	  
RUN	  2e	  keer	  indrukken	  	  	  	  	  	  	  automatisch	  rijden,	  groene	  LED	  brandt	  
	  
HALT	  1e	  keer	  indrukken	  	  	  	  	  automatische	  treinsamenstellingen	  krijgen	  opdracht	  stop.	  Gele	  LED	  gaat	  branden,	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nadat	  alle	  treinsamenstellingen	  zijn	  gestopt	  gaat	  de	  groene	  LED	  uit.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baanspanning	  is	  nog	  ingeschakeld.	  
	  
HALT	  2e	  keer	  indrukken	  	  	  	  	  baanspanning	  wordt	  uitgeschakeld,	  rode	  LED	  gaat	  branden.	  
	  
	  
HALT	  3e	  keer	  indrukken	  	  	  	  	  Alle	  handmatige	  (lokregelaar)snelheden	  worden	  op	  nul	  gezet.	  (Herstelmogenlijkheid	  na	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  noodstop).	  
	  
HALT	  4e	  keer	  indrukken	  	  	  	  	  Gegevens	  worden	  opgeslagen,	  systeem	  kan	  nu	  uitgezet	  worden.	  
	  
Indien	  de	  gele	  of	  groene	  LED	  brandt	  en	  er	  ontstaat	  kortsluiting	  op	  één	  van	  de	  aangesloten	  boosters	  dan	  gaat	  de	  status	  
van	  Raptor,	  via	  een	  interne	  HALT,	  naar	  de	  rode	  LED.	  In	  het	  display	  verschijnt	  dan	  het	  woord	  "KORTSLUITING"	  waarbij	  
aangegeven	  wordt	  op	  welke	  booster	  uitgang("M"of"D")	  de	  kortsluiting	  is	  ontstaan.	  	  
(Bij	  een	  kortstondige	  overbelasting	  van	  de	  booster	  kan	  het	  woord	  "KORTSLUITING",	  ter	  informatie	  aan	  u,	  ook	  
verschijnen	  echter	  zonder	  de	  baanspanning	  nodeloos	  af	  te	  schakelen.)	  
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Het display hierboven geeft het beeld van het hoofdmenu waarbij door middel van draaien aan de 
draaiknop het menu TERUGMELDERTEST is gekozen. 
 
Wanneer u dit menu opent, door op de drukknop te drukken, is het mogelijk om het aantal S88-
terugmelder -modules die door Raptor herkent zijn op het display te zien, en de status van de S88-
terugmelder aansluit- punten op de modelspoorbaan uit te lezen. 
 
Deze controle mogelijkheid is belangrijk voor een goede werking bij het automatisch rijden, een 
S88-terugmelder -aansluitpunt meldt aan Raptor waar een loc zich bevind. 
 
Na het indrukken van de drukknop gaat direct de gele status LED branden ten teken dat de 
baanspanning is aangebracht, de baanspanning moet aanwezig zijn aangezien omdat er anders 
vaak geen signalen kunnen worden afgegeven vanuit de modelspoorbaan naar de 
terugmeldermodule. 
 
Raptor is, in tegenstelling tot de andere centrales, in staat zelf te detecteren hoeveel werkende  
S88-terugmelder -modules zijn aangesloten. (De detectie reageert als tenminste één aansluitpunt 
per  
S88-terugmeldmodule actief('1') is geweest.) 
 

                                  #  1 - - - - - -  8   9 - - - - - - 16 
                                  1    00000100      00000000 
                                  2    00000000      00000000 
                                  3    00001000      00010000                                
	  
In het voorbeeld hierboven zijn 3  terugmeldermodule’s aangesloten en enkele meldpunten 
zijn gesloten (actief) en andere zijn open(niet actief). 
 
De cijfers op de eerste regel in de display geven de terugmelder aansluitpunten aan. 
 
De tweede regel, de eerste 1 geeft het nummer van de S88-terugmeldermodule gerekend vanaf 
Raptor. Voor de S88-terugmelder aansluitpunten betekent een 1 dat de melder gesloten is(trein 
aanwezig) en 0 betekent dat de melder open is(geen trein). 
 
 Wanneer meer S88-terugmeldermodules zijn aangesloten dan op het display te zien zijn, draait u 
met de draaiknop tot alle S88-terugmeldermodules zichtbaar zijn. 
 
Een handigheidje bij het uitlezen van de S88-terugmeldermodules is dat u de mogelijkheid hebt om 
te zien welk S88-terugmelder-aansluitpunt het laatst in werking is gesteld. Er blijft namelijk een 
streepje staan onder de aansluitbus rechts van het S88-terugmelder-aansluitpunt die als laatste 
melder gewijzigd is. (Wanneer op melderbus 16 de laatste wijziging is geweest dan ziet u een 
streepje staan op de volgende regel.) 
 
Tijdens het automatisch bedrijf, wanneer de groene LED brandt, is deze terugmeldertest ook te 
gebruiken. Daarmee zijn tijdens het rijden van de treinen de terugmeldingen te volgen. 
 
Druk op de OK toets of één keer op de draaiknop, om weer terug te gaan naar het hoofdmenu. 
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                                                0B2-‐0	  REGISTREER	  RYWEG	  
	  
Om rijwegen in te voeren kunt u kiezen tussen het unieke automatische RAPTOR leertraject of het 
handmatig invoeren van de rijwegen. 
 
Bij handmatige invoer is het belangrijk u een overzicht maakt waarin de gegevens van de blokken 
op een duidelijke wijze zijn geadministreerd. Een voorbeeld van een goede baanadministratie is 
aangegeven in het hoofdstuk: Algemene informatie. 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien totdat het menu in hoofdletters op 
het display verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken. 
. 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  Schakeltijd	  	  (	  Sec	  /	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  -‐>	  REGISTREER	  	  RIJWEG	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  Wisselstraat	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  G	  
	  
Opmerking: op de onderste regel van het display ziet u de laatst verrichtte handmatige 
schakeling. 
 
Rijwegen invoeren met gebruikmaking van het unieke automatisch Raptor leertraject. 
Sluit Raptor aan op de digitale modelspoorbaan en controleer of het correcte aantal 
terugmeldermodules wordt weergegeven in menu Sys->TERUGMELDERTEST. 
 
Dit menu vindt u door met de draaiknop te draaien totdat het menu met hoofdletters wordt 
aangegeven op het display, wanneer u het menu Ryw->REGISTREER RYWEG al had geopend 
verlaat u dit menu met de toets OK. 
 
Omdat bij het automatisch leertraject een aantal handmatige handelingen met Raptor moeten 
worden gedaan verdient het aanbeveling om eerst het hoofdstuk Raptor als handbediende 
centrale te lezen. 
 
Beknopte inleiding automatisch leertraject. 
Het principe van het leertraject is simpel, zet een loc voor een hoofdsein in een willekeurig 
vertrekblok, stel alle wissels naar het blok van bestemming in de goede stand, zet het hoofdsein in 
het vertrekblok op groen en stuur de gekozen loc door middel van de drukknoppen Speed + en 
Speed- naar het volgende hoofdsein in het blok van bestemming, de loc stopt op het stopmeldpunt 
in het blok van bestemming, nu vraagt Raptor of dit terugmeld aansluitpunt correct is. 
 
Dit proces inclusief het invoeren van de wissels en hoofdseinen, net zolang herhalen totdat u alle 
hoofdseinen vanuit elke richting aangedaan hebt. 
 
Intussen heeft Raptor zelf opgeschreven welke rijwegen er zijn, welke wissels er geschakeld 
moeten worden, in welke stand en volgorde, welke seinen er zijn en wat de 
stopmelderaansluitpunten daarbij horen. Tevens registreert Raptor de eventuele onderlinge 
kruisingen tussen de rijwegen. Automatisch wordt dan beveiliging aangebracht tegen 
flankaanrijdingen. 
 
Het blok dat bij vertrek als vertrekblok dient, krijgt tijdens het automatisch leertraject het nummer 
van het aldaar aanwezige seindecoderadres, waar het hoofdsein aan gekoppeld is, met een 
voorloop 0 (nul) karakter. 
 
In het menu Blk->HERNOEM BLOKKEN kunt u, indien gewenst, een eigen aanduiding/naam aan 
het blok 
geven zodat uw aanduiding makkelijker te onthouden is. 
 
Het automatisch leertraject stap voor stap besproken: 



Ga in het hoofdmenu naar Ryw->REGISTREER RIJWEG door aan de draaiknop te draaien en 
druk op de drukknop. 
12 
Plaats een loc voorzien van een locdecoder voor een (virtueel) hoofdsein, al dan niet aangesloten 
op een seindecoder, met een S88-terugmeldaansluiting op het railstuk. 
 
Kies met de Add toets voor nieuwe invoer, en bevestig het automatisch leertraject met de YES 
toets en daarna de OK toets. 
                                                                                                                                                                                               
Raptor schakelt de baanspanning in, en start met het lezen van het aantal S88-
terugmeldermodules en begint met het automatisch leertraject.          
 
Schakel eerst de eventuele wissels zodanig dat de lok naar het volgende (virtuele) sein kan rijden. 
Dit doet u door de van wisselstanden die in de rijweg naar het blok van bestemming liggen het 
decodernummer in te toetsen en vervolgens de stand aan te geven met Article R voor afgebogen 
of Article G voor rechtdoor. U moet voor iedere wissel apart het decoderadres en de wisselstand 
invoeren. 
 
Ook al ligt een wissel reeds in de goede stand dan moet u hem toch even heen en weer 
schakelen, met als laatste de correcte stand.(Indien u een verkeerde wisselstand of decoderadres 
heeft geschakeld kunt u dit wissen door op de NO toets te drukken.) 
 
Schakel het decoderadres waar het hoofdsein op aangesloten is, waar de loc NU voor staat op 
GROEN, door seindecoder-adres + Article G toets in te drukken. (Opmerking: ook al is een sein 
virtueel, dus niet echt aanwezig op de baan, dan moet toch een seindecodernummer hiervoor 
gekozen worden, welke niet in gebruik is door een wissel of een ander digitaal apparaat!) 
 
Toets nu het nummer van de locdecoder in en zet de loc in beweging met Speed +. Wanneer de 
snelheid van de loc te langzaam is drukt u meerdere keren op Speed + tot een gewenste snelheid 
is bereikt. 
 
Herhaal: 
Wanneer de loc op een S88-terugmelder-aansluitpunt aankomt dan stopt de loc, in het display 
wordt daarna weergegeven welk S88-terugmelder-aansluitpunt is gedetecteerd. Indien de loc op 
een S88-terugmelder- aansluitpunt staat welke niet (door uw baanontwerp) als stopmeldpunt voor 
een hoofdsein wordt gebruikt, drukt u weer op de Speed+ toets om de loc door te laten rijden. Doe 
dit tot de loc stilstaat bij het volgende hoofdsein op het S88-terugmelder-aansluitpunt welke wel als 
stopmeldpunt moet worden gebruikt. 
 
Schakel de wisselstraat ( indien aanwezig ) zodanig dat de loc naar het volgende hoofdsein kan 
rijden, zoals hierboven beschreven. Schakel het hoofdsein waar de loc NU staat op GROEN, zoals 
hierboven omschreven. 
Druk op de Speed + toets. 
 
Op bovenstaande wijze gaat u verder met de invoer bij “Herhaal:” tot alle blokken van vertrek en 
bestemming zijn ingevoerd/aangedaan. 
 
Om het automatisch leertraject te beëindigen zorgt u ervoor dat de loc eindigt op een stopmelder 
aansluitpunt bij een (virtueel) sein. Schakel het hoofdsein waar de loc NU staat op GROEN, zoals 
hierboven omschreven. 
Beëindig daarna het leertraject met de OK toets. 
 
U kunt het automatisch leertraject zo vaak starten en stoppen als u wilt. Het lijkt alsof er veel 
onthouden moet 
worden en dat het ingewikkeld is, maar uiteindelijk zult u merken dat het automatisch leertraject 
zich logisch 
en blindelings laat bedienen. In de praktijk zijn er maar weinig modelspoorbanen welke zich niet 
binnen een 
paar uur volledig laten invoeren via het automatisch leertraject. 
 
OPMERKING:  
Om hierna automatisch te kunnen rijden dienen er wel loc's te zijn geregistreerd, in het hoofdstuk: 



 0B11-0 Lok -> REGISTRATIE . Deze loc's moeten vervolgens worden ingezet zoals beschreven 
in hoofdstuk: 0B16-0 = Trn -> INZETTEN TREINEN 
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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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
 
Het handmatige invoeren van rijwegen: 
We beginnen met het kiezen van het menu Ryw->REGISTREER RYWEGEN, zoals hierboven 
omschreven. 
Hieronder ziet u het beginmenu van REGISTREER RYWEGEN 
 

                                            Registreer  rijwegen 
 
 
                                      Add     Del     Chg = In / Uit 
 
In dit gedeelte behandelen we het handmatig invoeren van rijwegen, voor een nieuwe invoer 
kiezen we eerst de toets Add. 
Nu verschijnt de vraag of u het automatisch leertraject wilt volgen. Omdat wij nu rijwegen 
handmatig willen invoeren beantwoorden wij de vraag met de NO toets en bevestigen dit met OK.                                       
 

                                              Registreer  rijwegen 
 
                                              1 – 1 _ _ -> _ _ _ _ _ 
                                           Add    Del    Chg = In / Uit 
 
Aan de linkerzijde van de regel opent een invulveld, hier toets u de naam of het nummer van het 
blok van vertrek in, na de invoer drukt u op OK, nu springt de cursor naar het rechtergedeelte van 
de regel. Hier toets u de naam of het nummer van het blok van bestemming U bevestigd de invoer 
met OK, nu ziet u de invoer op het display, bij de handmatige invoer dient u eveneens handmatig 
het hoofdsein decoderadres en het S88-stopmelder aansluitpunt in te voeren in de daarvoor 
bestemde menu onderdelen, zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk. 
 

                                             Registreer  rijwegen 
                                           11   -> 1 – 2   ->  In 
                                           11   -> 102          In 
                                         Add   Del   Chg = In / Uit 
 
Wanneer het hoofdsein en stopmeldpunt zijn ingevoerd kan de rijweg pas worden ingeschakeld, u 
kiest in dit menuonderdeel de betreffende rijweg en met de Chg toets kan deze rijweg worden 
ingeschakeld nadat het hoofdsein en stopmelder aansluitpuntpunt elders zijn ingevoerd. 
 
Tijdens het registreren v/d rijwegen wordt tegelijkertijd bij meerdere modules ook de rijwegen, 
Blok-/ spoornr’s al ingevoerd. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B2-‐1	  STANDAARD	  REMMEN	  VOOR	  RODE	  SEINEN	  

	  
In de basis-Raptor uitvoering remmen de locomotieven, welke voorzien zijn van 
massatraagheidsdecoders, standaard perfect af bij de stopmeldpunten, op dezelfde wijze alsof 
electronische remmodules zouden zijn ingebouwd. 
 
De blokken hoeven in principe nergens geisoleerd te zijn. Raptor stopt alle locomotieven via hun 
decoderadres (stap 0) op de stopmeldpunten bij de seinen, zodat licht- en geluidsfuncties ook bij 
stilstand gewoon fraai blijven doorwerken. Indien op uw baan reeds "stopstukken met 
stroomonderbreking" bij de seinen liggen, dan kunt u de draad van het 
stroomonderbrekingsrailstopstuk van elk sein(schakelcontact) afhalen en deze draad rechtstreeks 
verbinden met een S88 railbezetmelder, voor constante stroomvoorziening(licht,geluid) en 
stopmelding(detectie) tegelijk. 
 
De S88 reactiesnelheid van Raptor is zo snel dat geen verschil met losse rem-electronica 
zichtbaar is en derhalve op de millimeter nauwkeurig zal stoppen. Een Raptor stopmeldpunt(Zie 
ook hoofdstuk 0B5-0) is dan net zo lang als het rem-railstuk van een electronische remmodule. Het 
voordeel is hier dat Raptor direct ter vervanging van eventuele electronische remmodules ingezet 
kan worden zonder dat men de rail-isolaties hiervan hoeft te wijzigen! (In dat geval kunt u de draad 
van het rem-railstuk van elke rem-electronica afhalen en deze raildraad rechtstreeks verbinden 
met een S88 railbezetmelder.) Beter nog, in de nieuwe Raptor rem- tot stopsituatie worden dan de 
lichten geluidsfuncties overal functioneel en vooral bedienbaar, iets wat vaak op secties met 
remelectronica niet mogelijk is! 
Bovenstaande wijze van remmen is al mogelijk met een basis-uitvoering Raptor, nieuw uit de doos. 
 
Optionele uitbreidingen aan Raptor: 
 
Aan het gebruikt van aparte electronische remmodules zitten nog een aantal bekende nadelen: 
1) Decoders zonder ingebouwde massatraagheid zijn niet te gebruiken. 
2) De rem-tot-stopstukken moeten op de hele baan dezelfde lengte hebben. 
3) Alle locomotieven moeten precies dezelfde massatraagheids-instelling hebben. 
 
Met de optionele Raptor remmodule(001) wordt nadeel 2) en 3) echter geheel ondervangen. Op de 
baan komen dan extra S88 (rem)melders te liggen, waarvan de lengte mag varieren. Vanaf het 
moment dat de S88 (rem)melder door een trein bediend wordt, en het bijbehorende hoofdsein 
staat op rood, dan gaat de trein afremmen, tot de ingestelde kruipsnelheid, naar het stopmeldpunt 
bij het sein. Aldaar stopt Raptor de lok precies voor het sein. De stopmeld -punten kunnen dan 20 
cm voor het sein beginnen, of vaak nog korter. 
 
Om nadeel 1) te ondervangen is voor Raptor een optionele interne 
massatraagheidsimulatiemodule( 002) beschikbaar. Daarmee zijn (oude) decoders zonder 
massatraagheid wel te gebruiken in combinatie met de Raptor remmelders. Tevens kunt u de 
decoders met ingebouwde massatraagheid individueel fijnafstellen, zelfs tijdens het automatische 
bedrijf, zonder de lok zelfs maar van de rails af te halen! 
 
Als neusje van de zalm is er dan ook nog de optionele "gemeten remmen" module(012). Daarmee 
hoeft u vrijwel niets meer in te stellen omdat Raptor voor elke trein bij elk sein afzonderlijk de 
remkaracteristiek tijdens het automatisch rijden meet en regelt, zodat een schitterend remgedrag 
ontstaat. De stopmeldpunten behoeven dan slechts nog maar tot 10cm voor elk sein te beginnen, 
of soms zelfs nog korter. Tevens maakt de locatie van de remmelders op de baan dan niets meer 
uit, u kunt deze dus neerleggen op elke plaats die u het handigst (te monteren) en/of “strategisch” 
gelegen vindt! 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B3-‐0	  Raptor	  als	  handbediende	  centrale	  
	  
Eén van de unieke eigenschappen van uw Raptor is dat u deze op zeer eenvoudige wijze kan gebruiken als 
een handbediende centrale. 
Wanneer u losse onderdelen, zoals seinen, wissels en locomotieven, wil schakelen of besturen is dat 
allemaal mogelijk. 
 
Om met de hand te schakelen en/of te sturen dient de gele status LED te branden. In het geval de rode LED 
brandt drukt u één keer op RUN, nu brandt de gele LED en is de baanspanning aanwezig op de 
modelspoorbaan. 
 
SCHAKELEN	  WISSELS	  en	  SEINEN	  
Een wissel- sein- of schakeldecoderadres omzetten, kies het gewenste adres, toets dit adres in op het 
keyboard met de cijfertoetsen, en maak uw keuze door op de rode Article R toets te drukken, om een sein 
rood te zetten of een wissel afbuigend te stellen, of de groene Article G toets in te drukken om een sein op 
groen te zetten of een wissel rechtdoor te stellen. 
Schakeldecoders werken op dezelfde wijze zoals hierboven omschreven. Op de onderste regel van het 
display ziet u welk decoderadres en schakeltoestand u het laatst hebt uitgevoerd. Het laatst gekozen artikel 
nummer blijft actief onder de Article R en Article G toets voor een snelle herhaling, u hoeft dus niet opnieuw 
hetzelfde adres in te toetsen. 
Vanuit vrijwel ieder Raptor scherm kunt op bovenstaande manier schakelen! 
 
Afhankelijk van de toegepaste wissels is het misschien noodzakelijk om de schakeltijden te veranderen, zie 
daarvoor hoofdstuk Sys->SCHAKELTIJD WISSELS EN SEINEN. 
 
SNELHEID	  REGELEN	  
Ook is het mogelijk om van een locdecoder de snelheid te veranderen, kies het adres van de locdecoder, 
toets dit in op het keyboard en maak uw keuze door op de Speed + toets om de snelheid te verhogen, of de 
Speed - toets om de snelheid te verlagen te drukken. (Hier kunt u ook de draaiknop voor gebruiken, dat komt 
onderstaand aan de orde bij de LOKREGELAAR.) 
 
Indien	  Raptor	  de	  automatische	  controle	  had	  over	  de	  snelheid	  van	  de	  door	  u	  gekozen	  loc	  dan	  is	  deze	  

hierbij	  door	  uw	  handmatige	  bediening	  overgenomen.	  
	  
Op de onderste regel van het display ziet u welke snelheidstap u het laatst hebt ingesteld.Tevens blijft het 
laatst gekozen locnummer geselecteerd voor verdere bediening. 
 
De STOP toets brengt de loc tot stilstand en met de Direction toets veranderd de rijrichting van de 
locdecoder die op de onderste regel van het display staat aangegeven. 
Vanuit vrijwel elk Raptor scherm kunt u op bovenstaande manier de snelheid regelen. 
 
LOCFUNCTIES	  SCHAKELEN.	  
Indien een locomotiefdecoder geselecteerd is, dan kunt u onder de ON en OFF toets de Licht	  functie van de 
locomotiefdecoder direct bedienen. Om andere functies van de locdecoder te schakelen, toetst u eerst	  het 
nummer van de functie in en daarna	  op de grijze ON toets voor inschakelen van de functie of op de grijze 
OFF toets om de functie (weer) uit te schakelen. 
Vanaf nu blijft het laatst gekozen functienummer beschikbaar onder de ON en OFF toets. 
 
Indien de locdecoder nog niet	  geselecteerd is, kies dan het locnummer	  druk daarna op FUNCTION.	  Door de 
FUNCTION knop te gebruiken in plaats van de LOK knop blijft	  Raptor	  controle	  houden	  over	  de	  snelheid	  
terwijl u handmatig de functies schakelt. 
 
LOCREGELAAR.	  
Om een loc op een comfortabele manier handmatig te besturen, kiest u het locdecoderadres, toets dit in en 
druk de blauwe LOK toets in. Dus locnummer	  +	  LOK.	  Een alternatieve manier om een locomotief te selecteren 
in de locregelaar is via LOK + locnummer	  + OK. 
 

                                                Lok  22  Regelaar 
                                            Gast   L - - - - - - - - Aut 
                                             ==> : : : : :                # 



                                               L 22 + 10 
 
Daarna wordt het volgende scherm zichtbaar in het display. De afbeelding hierboven is een voorbeeld. 
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In werkelijkheid zal dit scherm wanneer dit is ingevoerd ook voorzien zijn van reeds eerder ingevoerde 
gegevens.    
Op de eerste regel: Lok locdecoderadres	  Regelaar. 
Op de tweede regel: de naam, de functies die aan en/of uit zijn en het type decoder. 
Op de derde regel een pijl naar links of rechts, afhankelijk van de rijrichting, met een grafische indicatie van 
het aantal snelheidsstappen. 
Op de vierde regel staat L22, en + of een - , afhankelijk van de rijrichting, en het cijfer van de snelheidsstap. 
 Loc 22 op het display is een voorbeeld. 
 
In het locregelaar display ziet u op de 2e regel de naam van de loc, als deze bekend is ,of Gast	  als de loc 
nog niet bekend/geregistreerd is bij Raptor. 
 
Indien	  op	  dit	  moment	  Raptor	  in	  AUTOMATISCH	  BEDRIJF	  staat,	  de	  groene	  LED	  brandt,	  dan	  

heeft	  Raptor	  nog	  controle	  over	  de	  snelheid	  van	  de	  gekozen	  loc.	  
	  
Door aan de draaiknop naar rechts te draaien ziet u de pijl naar rechts voor de rijrichting en de snelheidbalk 
zal groter worden naar mate de snelheid hoger wordt, de rijrichting omschakelen gebeurd hier door de 
drukknop in te drukken. 
 
U	  heeft	  nu	  hiermee	  aan	  Raptor	  aangegeven	  dat	  u	  de	  controle	  over	  de	  snelheid	  van	  Raptor	  overgenomen	  
heeft.	  
	  
In de derde regel van het display, bij de snelheid kan een # symbool verschijnen als de loc reeds in Raptor 
geregistreerd is, dit is eerder gebeurd in het menu Lok->REGISTRATIES. Dit # symbool geeft de ingestelde 
maximale kruissnelheid aan die in de locregelaar als een veilige snelheidsbegrenzer normaal gesproken niet 
kan worden overschreden. Het invoeren van de kruissnelheden gebeurd in het menu Lok-
>KRUISSNELHEDEN. Om in voorkomende gevallen toch sneller te kunnen rijden dan de kruissnelheid, druk 
dan op de Speed + toets om het # symbool te onderdrukken. Om de snelheidsbegrenzing weer terug te 
krijgen druk dan op de Speed - toets. 
Vanuit vrijwel ieder Raptor scherm kunt u de locregelaar oproepen. 
 
U	  kunt	  te	  allen	  tijde	  met	  de	  "FUNCTION"	  knop	  de	  controle	  over	  de	  snelheid	  teruggeven	  aan	  Raptor.	  

	  
Zolang niet op de knop MENU, NO of LOK wordt gedrukt blijft u in de handbediende locregelaar staan. 
 
Met de NO of MENU knop verlaat u de handbediende locregelaar: 

- maar blijft de loc geselecteerd, Raptor krijgt de controle over de snelheid terug. 
 
Met de LOK knop verlaat u de handbediende locregelaar: 

- en is de loc niet meer geselecteerd, Raptor krijgt de controle over de snelheid terug. 
 

Switchen tussen de verschillende locomotieven gaat via de toetscombinaties LOK + locnummer	  + OK. 
 
 
 
Handig: 
Naast het automatisch laten rijden van de treinen kunnen (tegelijkertijd) ook allerlei locomotieven met de 
hand geregeld worden. Dat is natuurlijk niets nieuws. 
Maar stel dat na het “wild” aansturen van verschillende lok’s, op handbediening, met uiteenlopende 
snelheden en er dreigt iets mis te gaan dan drukt men snel op HALT. Ook dit is niets nieuws. 
 
Maar wat als het de bedoeling is alle lok’s te laten staan na het weer indrukken van de RUN-knop? Want 
standaard bij het inschakelen van de baanspanning (gele LED) gaan alle (handmatige) lok’s immers weer op 
hun eigen ingestelde snelheid verder, hetgeen niet de bedoeling was omdat er een “noodstop” was gemaakt. 
(Dat is immers een basis-functionaliteit, HALT; alle handmatige lok’s stoppen, RUN; alle handmatige lok’s 
rijden weer verder op hun ingestelde snelheid) 
Indien het de bedoeling is dat, nadat op HALT is gedrukt, alle handmatige locomotieven blijven stil staan na 
het indrukken van de RUN-knop, druk dan op HALT nog een keer in. (Dus 2x op HALT drukken.) 
 
Samenvattend, alle lok’s de snelheid op nul te zetten: 



1) HALT; rode LED brand, 
2) Nog een keer op HALT; Alle snelheden op nul, 
3) RUN; Baanspanning Aan (gele LED brand, lok’s blijven staan) 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B4-‐0	  GEGEVENS	  OPSLAAN	  
	  
In dit menu onderdeel worden alle gegevens opgeslagen die zijn ingevoerd of gewijzigd. 
 

                                      Sys     Terugmeldertest 
                                      Sys -> GEGEVENS OPSLAAN 
                                      Sys     Schakeltijd  (  Sec / 
             Gegevens VEILIG Opgeslagen. Systeem kan uitgeschakeld worden 
 
U kiest dit menu door met de draaiknop naar Sys->GEGEVENS OPSLAAN te gaan, door nu de drukknop of 
OK in te drukken worden de gegevens direct opgeslagen. 
 
Na het indrukken van de drukknop ziet u, op de onderste regel van de display in lopende tekst verschijnen 
dat de wijzigingen veilig zijn opgeslagen, en het systeem kan worden uitgeschakeld. 
 
Het opslaan van gegevens is alleen mogelijk wanneer de gele of rode status LED brandt, dus niet	  tijdens het 
automatisch bedrijf, wanneer de groene LED brandt.	  
 
Handig:	  
Het is ook mogelijk om snel de gegevens te bewaren door maximaal en in een rustig	  tempo vier	  keer op de 
HALT knop te drukken totdat op de onderste regel van de display in lopende tekst verschenen is dat de 
wijzigingen veilig opgeslagen zijn, en het systeem eventueel kan worden uitgeschakeld. Deze vorm van 
gegevens bewaren kan vanuit elke	  menu-toestand gedaan worden. 
 
Belangrijk:	  
Tijdens	  het opslaan van de gegevens mag de voedingsspanning van Raptor niet	  onderbroken of 
uitgeschakeld worden anders gaan de nog niet opgeslagen gegevens verloren ! 
 
Het opslaan van de gegevens is heel belangrijk. Daarom wordt steeds onderaan een hoofdstuk in deze 
handleiding de tip opnieuw gegeven, overigens is het bij het invoeren van grote baanplannen zonder meer 
aan te raden om één of meerdere keren extra de gegevens op te slaan. 
 
Nadat u in Raptor de gegevens heeft opgeslagen blijft u in het hoofdmenu, om te beëindigen kunt u nu veilig 
de voedingsspanning uitschakelen. 
 
Wanneer u verder wil gaan met Raptor gaat u naar het volgende menu van uw keuze, hiervoor gebruikt u de 
draaiknop om verder door het hoofdmenu te navigeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
18 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B5-‐0	  STOPMELDER	  
	  
In dit menu heeft u de mogelijkheid om de S88-terugmelder aansluitpunten, die als stopmeldpunt dienen, in 
te voeren en/of te wijzigen. 
De functie van een stopmelder is dat wanneer Raptor een trein naar een hoofdsein stuurt die op rood staat, 
deze trein tot stilstand bevolen wordt zodra de stopmelder wordt bereikt. 
Afhankelijk van welke opties in Raptor geactiveerd zijn en/of hoe u de locomotieven qua massatraagheid in 
de locdecoder heeft ingesteld, kan de afstand die tussen het begin van de stopmelder en het hoofdsein 
liggen tussen 2 meter en 20 centimeter zijn. 
Het verdient daarom aanbeveling de massatraagheid van locdecoders ongeveer gelijk af te stellen, want dan 
zijn de remwegen vrijwel identiek. Dit om te voorkomen dat de ene loc ver  voor en de andere loc na het 
hoofdsein stopt. (Zie ook hoofdstuk 0B2-‐1	  voor	  uitgebreide	  uitleg.) 
 

                                              Rijw    Wisselstraat 
                                              Blk -> STOPMELDER 
                                              Blk     Hoofdsein  HpO / 
                                                LOK     0 – 9      RG 
 
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. 
 
 De pijl aan de linkerzijde in het scherm geeft een blokaanduiding aan die u voorheen heeft ingevoerd. 
 

                                             STOPmelder 
                               -> 1 – 1                               1,   1 
                                   1 -  2                               0,   0 
                                                Chg 
 
In	  het	  voorbeeld	  is	  blok	  1-‐1	  aangesloten	  op	  terugmeldermodule	  1	  op	  aansluitpunt	  1.	  
	  
Aan de rechterzijde ziet u het terugmelderadres. Het eerste getal is de S88-terugmeldermodule. 
Achter de komma ziet u welke aansluitbus van de betreffende S88-terugmeldermodule is ingevoerd. 
 
Op de onderste regel van de display staat Chg, dit betekent dat u in dit menu de mogelijkheid heeft om 
wijzigingen aan te brengen (ook de eerste invoer is een “wijziging”). 
 
Wanneer u een wijziging of nieuwe invoer wil aanbrengen drukt u op de Chg toets, de cursor knippert nu op 
het eerste getal, dit is het terugmelder modulenummer gerekend vanaf Raptor. 
  
Wanneer de gegevens die u heeft ingevoerd gewijzigd moeten worden dan voert u hier de nieuwe  
S88-terugmeldermodule in. Wanneer hier niets gewijzigd moet worden drukt u alleen op OK. 
De cursor staat nu in het 2e deel van het invulveld, hier vult u het nieuwe S88-terugmelderaansluitpunt in.  
De invoer wordt bevestig door OK in te drukken. 
Door de draaiknop te draaien navigeert u door de reeds ingevoerde bloknamen, om een wijziging aan te 
brengen dient u bovenstaande stappen te herhalen. 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om weer terug 
te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B6-‐0	  HOOFDSEIN	  Hp0	  /	  Hp1	  
	  
In dit menu is de mogelijkheid om eerder ingevoerde decoderadressen van de blokseinen HP0 / HP1 te 
wijzigen. Het wijzigen van een decoderadres kan noodzakelijk zijn wanneer een decoderadres defect is 
gegaan. 
 

                                          Blk     STOPmelder 
                                          Blk -> HOOFDSEIN  HPO / 
                                          Blk     Hernoem blokken 
                                             LOK     0 – 9      RG 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het display 
verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken. 
 
U ziet nu de linkerpijl bij een eerder ingevoerde bloknaam staan, wanneer u het decoderadres van Hp0 / Hp1 
in dit blok wilt wijzigen drukt u de Chg toets. 
 

                                        Hoofdsein  HpO / Hp1 
                                        -> 11           13_ 
 
                                                  Chg 
 
In	  het	  voorbeeld	  wordt	  in	  blok	  11	  het	  hoofdsein	  aangesloten	  op	  seindecoderadres	  13.	  
	  
Nu heeft u de mogelijkheid om met het numerieke toetsenbord een nieuw seindecoderadres bij de 
knipperende cursor in het rechter invulveld, in te vullen. 
 
Wanneer u klaar bent met dit seindecoderadres drukt u op de drukknop of OK om dit te bevestigen. 
Wilt u meerdere decoderadressen wijzigen dan draait u met de draaiknop naar de volgende bloknaam waar 
u het seindecoderadres van wil wijzigen, en moeten de handelingen zoals hierboven omschreven worden 
herhaalt. 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om weer terug 
te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B7-‐0	  WISSELSTRAAT	  
	  
In dit menu heeft u de mogelijkheid om één of meerdere wisselstraten nieuw in te voeren, te wijzigen en/of te 
verwijderen. 
 

                                          Rijw     Registreer  rijweg 
                                          Rijw -> WISSELSTRAAT 
                                          Blk       Stopmelder 
                                             LOK      0 – 9          RG 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het display 
verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken 
 

                                        Wisselstraat                   van 
                                        1 – 1     -> 11         <- 
                                        11         -> 1 – 2 
                                           Chg    Yes = schakelen 
 
De	  afbeelding	  hierboven	  is	  een	  voorbeeld	  van	  het	  display	  
 
Wanneer u de schakeling van een wisselstraat in het voorbeeld: blok van vertrek 1-1 naar blok van 
bestemming 11, wilt controleren drukt u eerst op de toets RUN om de baanspanning in te schakelen, de gele 
status LED zal oplichten. 
  
Daarna drukt u op de Yes-toets, Raptor zal nu direct de wissels die ingevoerd zijn in de gekozen wisselstraat 
schakelen. Wanneer u een andere wisselstraat wilt schakelen draait u aan de draaiknop en kiest u een 
volgende wisselstaat die aanwezig is en met de pijl wordt aangegeven. 
 
Om wijzigingen aan te brengen drukt u op de Chg toets, nu komt u in het volgende scherm. 
 

                                            WISSELS  1 – 1 -> 11 
 
                                       44  R _ 
                                          Add                Del 
 
De	  afbeelding	  hierboven	  toont	  u	  de	  wissel	  die	  is	  ingevoerd,	  in	  deze	  wisselstraat.	  
	  
In het voorbeeld hierboven is wissel 44 in de stand R ingevoerd, met andere woorden decoderadres 44 krijgt 
de opdracht om te schakelen naar de stand Rood, dit is voor de wissel afbuigend. 
 
Om nog meer wissels toe te voegen drukt u op de Add toets, en komt u in het volgende scherm. 
 

                                             Wissels  1 -> 2 
                                      12 -> R 
                                    - - -       - - 
                                        Add           Del 
 
Aan de linkerzijde knippert nu de cursor, hier vult u het decoderadres in van de wissel die toegevoegd moet 
worden. 
 
Wanneer het decoderadres is ingevuld drukt u op de drukknop of de OK toets, de cursor gaat nu naar het 
rechterveld, hier voert u de stand van de wissel in door te kiezen, Article R voor afbuigend en Article G voor 
rechtdoor. 



 
Om deze invoer te bevestigen drukt u op de drukknop of de OK toets , in het volgende scherm ziet u de 
nieuw ingevoerde gegevens. 
 
Om wissels die al ingevoerd zijn te verwijderen draait u met de draaiknop naar het wisseladres van uw 
keuze, de keuze wordt zichtbaar aangegeven door de pijl. 
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De wissel wordt verwijderd door beide Del toetsen gelijktijdig in te drukken, de wissel is nu 
definitief uit de wisselstraat verwijdert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om 
weer terug te gaan naar het hoofdmenu. 
 
Als	  module	  018	  (schakeluitsteltijd	  van	  artikelen	  in	  wisselstraat-‐sturing)	  ook	  is	  geactiveerd	  dan	  is	  er	  
nog	  een	  3e	  invulveld	  aanwezig	  met	  de	  mogenlijkheid	  om	  daar	  een	  schakeluitsteltijd	  in	  te	  voeren	  
(geldige	  waarden	  0	  t/m	  240	  ).	  Zie	  hiervoor	  de	  beschrijving	  bij	  18J	  –	  0.	  
 
 
 Vergrendelde wisselstraat toch schakelen of omzetten 
 
Als Raptor automatisch een trein over een wisselstraat laat rijden dan mag u normaal gesproken 
niet meer met de hand via het Raptor toetsenbord deze vergrendelde wissels schakelen. U krijgt 
dan een “Wissel is vergrendeld” melding op het display. 
Een belangrijke beveiliging, dat zeker. Maar misschien heeft u de trein wel met de hand stil gezet 
om deze naar een zijspoor te dirigeren om deze daar uit dienst te nemen of iets dergelijks, volg 
dan de onderstaande methode: 
-Druk op de Rode of Groene toets en houdt deze ingedrukt en druk tevens op de YES-toets. 
 
Dan forceert u de wissel toch om te schakelen, vergrendeld of niet. 
                                                                                                                                                                                             
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B8-‐0	  SCHAKELTIJD	  WISSELS	  /	  SEINEN	  
	  
In dit menu heeft u de mogelijkheid om de schakeltijden van de wissels, seinen en schakeldecoders per 
decoderadres te wijzigen. 
 
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 draaiknop of op OK te drukken. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  	  	  Gegevens	  	  opslaan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SYS-‐>	  	  SCHAKELTIJD	  (	  SEC/10)	  WISSELS/SEINEN	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  	  	  	  Max	  	  rijdende	  	  treinen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 
Het veranderen van de schakeltijden is ingebouwd in Raptor omdat er wissels zijn die langer dan de 
ingestelde schakeltijd van 1/10 seconde nodig hebben om goed om te schakelen.  
Standaard is hier voor ieder decoderadres 1/10 seconde ingesteld. 
 

                                            Schakeltijd ( Sec / 10 ) 
                                                 1 ->          1 
                                                 2               1 
                                                    Chg 
 
Door met de draaiknop te draaien kiest u het decoderadres aangegeven door de pijl, wat u wilt wijzigen. 
Door op de Chg toets te drukken begint de cursor te knipperen in het veld waar u de gewenste waarde 
tussen 1/10 en 100/10 (dit is maximaal tien seconden) kunt aanpassen. 
 

                                            Schakeltijd ( Sec / 10 ) 
                                                 1 ->       24_ 
                                                 2               1 
                                                    Chg 
 
In	  het	  voorbeeld	  is	  decoderadres	  1	  gewijzigd	  in	  24/10	  (=2,4)seconde.	  
	  
Voer de gewenste schakeltijd in vanaf het numerieke toetsenbord. 
 
Bedenk wel wanneer er meerdere schakelingen na elkaar moeten plaats vinden, dat onnodig	  lang ingestelde 
schakeltijden vertraging in de afhandeling van de rijwegen kan opleveren. 
	  
Het onnodig lang instellen van de schakeltijden voor wissels en seinen heeft overigens geen	  invloed	  op de 
afhandeling van de besturing van de locdecoders.	  
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om weer terug 
te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
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                                                  0B9-‐0	  HERNOEM	  BLOKKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	  
In dit menu heeft u de mogelijkheid om eerder ingevoerde aanduidingen van blokken te wijzigen. Wanneer u 
door middel van het automatisch leertraject de modelspoorbaan in Raptor hebt ingevoerd, zijn de 
blokaanduiding en het decoderadres van het hoofdsein hetzelfde. 
Wanneer een eigen aanduiding de voorkeur heeft dan kunt u in dit menu deze wijziging(en) aanbrengen. 
 

                                            Blk     Hoofdsein  HpO / 
                                            Blk -> HERNOEM  BLOKKEN 
                                            Lok    Registratie 
                                                  44 G 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het display 
verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken. 
 

                                            Hernoem  blokken 
                                          -> 1 – 1         
                                              1 -  2 
                                                     Chg 
 
U ziet nu de linkerpijl bij een eerder ingevoerde bloknaam staan, wanneer u deze bloknaam wilt wijzigen 
drukt u de Chg toets. 
Nu is er de mogelijkheid om met het toetsenbord een nieuwe naam in het rechter invulveld, bij de 
knipperende cursor, in te vullen. 
Door meerdere keren op een toets te drukken heeft u ook de mogelijkheid om letters in te voeren. 
 

                                            Hernoem  blokken 
                                          -> 1 – 1        123 _ _ 
                                              1 -  2 
                                                     Chg 
 
In	  het	  voorbeeld	  wordt	  de	  handmatig	  ingevoerde	  blokaanduiding	  1-‐1	  gewijzigd	  in	  123.	  
	  
Het invoeren van letters gaat op dezelfde wijze als bij een mobiele telefoon (SMS). Het gebruik van het 
alfa/numerieke toetsenbord vergt wel enige oefening, men heeft gauw de neiging te snel dan wel te 
langzaam te drukken. Indien het indrukken te langzaam gaat dan krijgt u niet de gewenste letter	  terwijl als te 
snel wordt gedrukt dan verkrijgt u niet het gewenste cijfer. Maar met de C knop kan elke invoer weer 
weggepoetst worden totdat u door oefening/gebruik het juiste tempo in uw vingers heeft. 
 
Opmerking:	  
Indien u een aanduiding met het karakter 0 (nul) laat beginnen dan wordt de alfabetische invoer 
uitgeschakeld voor deze aanduiding. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om alleen bloknummers te gebruiken 
welke in de overige Raptor schermen sneller in te toetsen zijn. 
 
Wanneer u de blokaanduiding hebt gewijzigd drukt u op de drukknop om dit te bevestigen. 
Wanneer u meerdere blokaanduidingen wil wijzigen, draait u met de draaiknop naar de volgende 
blokaanduiding die u wilt wijzigen, en moeten de handelingen zoals hierboven omschreven worden herhaald. 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om weer terug 
te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B10-‐0	  RAILPROTOCOL	  
	  
In dit menu heeft u de mogelijkheid om de standaard railprotocollen voor uw modelspoorbaan te kiezen. 
Raptor heeft de mogelijkheid om meerdere protocollen eventueel gelijktijdig te versturen. Met het railprotocol 
worden o.a. de locdecoders in de locomotieven aangestuurd. Het railprotocol van uw keuze moet 
overeenstemmen met de decoders die in uw collectie aanwezig zijn. 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het display 
verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken. 
 

                                             Trn  Handmatig melden 
                                             Sys -> RAIL PROTOCOL 
                                             Sys     Terugmeldertest 
                                                 Raptor   ID000730 
 
Aan de rechterzijde van het display ziet u een pijl naar links gericht, deze pijl geeft de actuele railprotocollen 
aan die op dit moment naar de modelspoorbaan gestuurd worden. 
 

                                                Rail  Protocol 
                                        Mot I, II & Dcc 14 – 28 > MD <- 
                                        Sel   > M / Mot & Dcc   > MD 
                                             Draai                 OK 
 
In	  het	  voorbeelddisplay	  is	  gekozen	  voor	  Motorola	  I	  &	  II	  en	  DCC	  14	  en	  28	  stappen.	  MD	  betekent	  dat	  de	  Märklin	  en	  DCC	  boosteruitgangen	  
worden	  aangestuurd	  
 
Door de draaiknop te draaien ziet u de verschillende mogelijkheden die u heeft, om te kiezen welke 
protocollen u wilt gebruiken drukt u op de drukknop wanneer de pijl aan de rechterzijde de gewenste 
combinatie aangeeft . 
 
De protocollen die verzonden worden zijn voor het aansturen van de locdecoders, wissel- en seindecoders. 
Dit is niet van toepassing voor de wissel- sein- en/of schakeldecoders van FMZ en Selectrix, deze 
protocollen worden voor de wissel- sein- en/of seindecoders niet	  uitgestuurd door Raptor. 
 
Geadviseerd wordt om na het kiezen van het gewenste protocol dit niet meer te wijzigen als dit niet echt 
noodzakelijk is. 
Door het wisselen van protocol zou het mogelijk kunnen zijn dat u een verkeerde keuze maakt wat extra 
zoeken en ergernis tot gevolg kan hebben. 
 
De protocollen zijn Selectrix, Fmz, Motorola oud en nieuw, Motorola 27 staps, Motorola 28 staps(Mfx), 
DCC 14, 27, 28 en 128 stappen.  (zie tweede opmerking) 
 
Het menu kent de volgende mogelijkheden, waarbij de term "M" staat voor de 5 polige "Märklin" 
boosteruitgang 
en de "D" voor de drie polige DCC boosteruitgang: 
 
Motorola & Dcc                      >MD 
Sel(ectrix)>M / Mot&Dcc        >MD  (zie tweede opmerking) 
Sel&Fmz>M / Dcc Motorola   >MD  (zie tweede opmerking) 
Motorola I,II,27 & 28              >MD 
DCC 14,27,28 & 128             >MD 
 
Om uw keuze te bevestigen dient u het gewenste protocol links van de pijl in het display te draaien. 
Wanneer u van protocol wijzigt ziet u op de onderste regel in het display de vraag of u daadwerkelijk het 
protocol wil wijzigen. Standaard staat hier NEE, wanneer nu de draaiknop wordt ingedrukt is het protocol niet 
gewijzigd maar u keert weer terug in het hoofdmenu van Raptor. 
 



Wanneer u echter het protocol wel wil wijzigen moet eerst de YES toets worden ingedrukt waarna u de 
keuze definitief maakt met de OK toets. Door de drukknop in te drukken, komt u weer in het hoofdmenu. Dan 
bent u weer terug in het hoofdmenu om een volgende keuze te bepalen. 
 
Standaard	  is	  Raptor	  ingesteld	  op	  Motorola	  en	  DCC.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  
Opmerking	  1:	  
Hoewel het in principe mogelijk is om de Motorola en DCC protocollen door elkaar heen te gebruiken is er 
echter het advies om, indien u enkel	  een Motorola installatie of	  enkel	  een DCC installatie bezit, om deze 
beide protocollen NIET te mengen als dit niet echt nodig is. 
Wanneer u toch beide protocollen door elkaar gebruikt, kan het bij zeer grote modelspoorbanen(meer dan 
40 treinen tegelijk) gebeuren dat de verwerkingssnelheid van het systeem ietwat minder snel wordt. 
Ook kan het voorkomen dat sommige decoders het niet prettig vinden om voor hun "vreemde" signalen 
aangeboden te krijgen. 
Fabrikanten van decoders vermelden dit vaak in hun beschrijving die wordt meegeleverd bij de decoder. 
 
Opmerking 2: 
Indien de Raptor d.m.v. een update wordt uitgebreid om via een interface een aansluiting te krijgen met een 
PC om gebruik te kunnen maken van SpDrS60 of al geschikt hiervoor is dan zijn de protocollen Selectrix 
en/of FMZ hiervoor opgeofferd omdat via de interface Selectrix en/of FMZ niet gestuurd kunnen worden. 
 
Selectrix en/of FMZ blijft altijd mogenlijk via de “classic” Raptor-firmware. En als een Sel/FMZ Raptor dan 
een PC-interface moet krijgen dan moet/kan dit via een tweede Raptor verlopen. 
Dus Sel/FMZ kan nog steeds, als men dat wilt. 
 
 
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B11-‐0	  LOCOMOTIEVEN	  REGISTRATIE	  
	  
In dit menu worden de locomotieven, door middel van hun locdecoderadressen, ingevoerd en/of verwijderd. 
 

                                              Blk      Hernoem blokken 
                                              Lok -> REGISTRATIE 
                                              Lok     Decoder  merk / type 
                                                 Draai      OK       RUN 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het display 
verschijnt, en daarna op de drukknop of OK te drukken. 
 

                                                   Registratie 
                                                   1   Trein 
                                                   2_ 
                                               Add              Del 
 
In	  het	  voorbeeld	  staat	  lokdecoder	  1	  als	  trein	  en	  wordt	  locdecoder	  2	  nieuw	  ingevoerd.	  
	  
Door het indrukken van de Add toets komt er een knipperende cursor, hier voert u het locdecoderadres in 
van de locdecoder die moet worden toegevoegd in Raptor. 
 
Na het invoeren van het locdecoderadres bevestigd u de keuze door de drukknop in te drukken of op OK, 
om nog een volgende loc toe te voegen drukt u weer de Add toets en voert u het volgende locdecoderadres 
in. 
 
 Loc in Raptor registreren 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Lok -> Registratie en druk dan op OK. (zie Module 0B11-0) 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Registratie – Add – Del. 
-Druk nu op Add en vul locdecodernummer in en druk op OK. 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: het locdecoder-adres nr. en het woord: Trein. 
-Druk nogmaals op Add voor invoer v/d volgende loc of druk op OK om verder te gaan. 
 
                                                Registratie 
                                                  1  Trein 
                                                  2  Trein 
                                               Add        Del 
	  
In	  het	  voorbeeld	  staat	  nu	  lokdecoder	  1	  en	  2	  als	  trein	  ingevoerd.	  
 
-Selecteer nu d.m.v de draaiknop: Loc -> Decoder merk/type en druk dan op OK. ( zie Module 0B12-0) 
Op het scherm verschijnt de tekst: loknr.-adres -> L……….mds en de letters Chg. 
-Druk nu op Chg, door telkens op Chg te drukken verandert de aanduiding mds in  mot -> MOT -> M27 ->   
 M28 -> dcc -> DCC -> d27 -> d28 -> DCC -> Sel -> Fmz, heeft men de keuze gedaan druk dan op OK. ( zie  
 Raptorinfo bij 0B10-0 Railprotocol ) 
 
                                           Decoder  merk / type 
                                           1 -> L – 2 - - 5 - - - Aut 
                                           2     L - - - - - - - - - Aut 
                                              Chg 



	  
In	  bovenstaand	  voorbeeld	  worden	  locdecoder	  1	  en	  2	  weergegeven	  
Locdecoder	  1	  licht	  functie	  aan	  en	  functie	  2	  en	  5	  ingeschakeld	  en	  de	  decoder	  Automatisch	  

Locdecoder	  2	  alleen	  lichtfunctie	  aan	  en	  de	  decoder	  Automatisch	  
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-Selecteer nu d.m.v. de draaiknop: Loc -> Naam/omschrijving en druk op OK. (zie Module 0B13-0) 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: locnr.-adres -> Trein Trein en de letters Chg. 
-druk nu op Chg.                                                                                                                                                
-Druk nu d.m.v. de cijfertoetsen het nummer of de naam in die je aan die loc wil geven ( b.v.: V-200 ) en    
 druk op OK. 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: loknr. -> V-200 (= naam / nummer). 
 
                                       Naam / Omschrijving  id 
                                                1-> Trein  V-200 
                                                2    Trein 
                                                Chg 
 
-Selecteer nu opnieuw d.m.v.de draaiknop: Lok -> Registratie en druk op OK. (zie Module 0B11-0) 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Loknr.-adres -> naam / nummer die je aan deze lok heb gegeven, druk 
nu op OK voor afsluiting. 
 
Om een lok uit de Raptor-registratie te halen selecteer dan eerst d.m.v. de draaiknop:  
Lok -> Registratie en druk dan op OK, selecteer nu de lok die verwijdert moet worden en druk dan beide 
Del-toetsen in en sluit af met OK. 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om weer terug 
te gaan naar het hoofdmenu. 
 
 
 
Heeft een loc een decoder-adres bestaande uit 4-cijfers (b.v. 2436 = NS-loc uit de 2400-serie) en je wil de loc ook 
onder dit nr. besturen ga dan als volgt te werk bij het invoeren: 
 
Lok -> Registratie: toets “OK”, toets “Add”, toets nummer in: “2436”, als cijfer 6 wordt ingetoetst dan vervalt cijfer 
3en komt er 246 als lok-adres te staan, toets nu “OK” en ga nu naar: 
 
Lok -> Decoder merk/type: toets “OK”, draai nu d.m.v.. de scroll-knop naar adres 246, toets nu telkens op de 
CHG-knop totdat er  b.v. d28 staat (is DCC-28 rijstappen), toets nu op OK en ga nu naar: 
 
Lok-> Decoder Naam/omschrijving: toets op “OK”, draai aan de scroll-knop naar de regel waar staat: 246-> 
Trein Trein, toets nu de CHG-knop in, toets nu de cijfers 2436 in en druk ter afsluiting 2x op “OK”. 
Lok 2436 staat nu geregistreerd als lok 246 voor lok-adres met als naam “2436” en Raptor bestuurd lok 2436 
onder adres 246 terwijl de lok-decoder is geprogrammeerd als “2436”. 
 
Let op: Heb je toevallig 2 dezelfde lok’s maar met b.v. de nummers 2436 en de 2426 en je gaat deze invoeren 
dan vervalt wel bij iedere lok het 3 e cijfer ( de 3 bij de 2436 en de 2 bij de 2426) dan krijgt lok 2436 het adres 246 
en lok 2426 ook adres 246, maak je nu van lok 2426 de 2526 dan is er geen probleem want lok 2526 wordt dan 
als lok 256 als lok-nummer geregistreerd. 
 
 
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
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In dit menu ziet u de eerder ingevoerde locdecoderadressen, om het juiste protocol per	  decoder	  in te stellen 
moet in Raptor aangegeven worden welk locdecoder protocol naar het betreffende locdecoderadres 
gezonden moet worden.	  
 

                                           Lok     Registratie 
                                           Lok -> DECODER  MERK / TYPE 
                                           Lok     Naam / Omschrijving 
                                               44 G 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het display 
verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken. 
 

                                           Decoder  merk / type 
                                           3 -> L – 2 - - 5 - - - Aut 
                                         12     L - - - - - - - - - Aut 
                                              Chg 
	  
In	  bovenstaand	  voorbeeld	  worden	  locdecoder	  3	  en	  12	  weergegeven	  
Locdecoder	  3	  licht	  functie	  en	  functie	  2	  en	  5	  ingeschakeld	  decoder	  Automatisch	  
Locdecoder	  12	  alleen	  lichtfunctie	  aan	  en	  de	  decoder	  Automatisch	  
	  
U draait met de draaiknop naar het locdecoderadres wat u wilt wijzigen ,de pijl geeft uw keuze aan, door op 
de Chg toets te drukken ziet u per keer aan de rechterzijde de verschillende protocollen langskomen. 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Decoder	  	  merk	  /	  type	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  -‐>	  L	  –	  2	  -‐	  -‐	  	  5	  -‐	  -‐	  -‐	  	  M	  28	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  	  	  	  	  L	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  MOT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
In	  het	  voorbeeld	  is	  locdecoderadres	  3	  ingesteld	  op	  Märklin	  MFX	  28	  stappen	  en	  locdecoderadres	  12	  op	  Märklin	  Motorola	  II	  .	  

	  
Raptor heeft de mogelijk om de volgende protocollen te verzenden:	  
Mot	  	  	  	  Märklin Motorola I (oud) 
MOT	  	  Märklin Motorola II (nieuw) 
M27	  	   Märklin Motorola 27 stappen 
M28   Märklin MFX 28 stappen 
dcc    DCC 14 stappen 
d27    DCC 27 stappen 
d28    DCC 28 stappen 
DCC   DCC 128 stappen 
Sel     Selectrix                    (zie tweede opmerking bij Railprotocol module 0B10 – 0 op blz. 21) 
Fmz   Fleischmann FMZ     (zie tweede opmerking bij Railprotocol module 0B10 – 0 op blz. 21) 
mds	  	  	  Allemaal	  
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Loc -> Decoder merk/type en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt de tekst: het loknr. -> L……….mds en de letters Chg. 
-Druk nu op Chg, door telkens op Chg te drukken verandert de aanduiding mds in  mot -> MOT ->   
 M27 -> M28 -> dcc -> DCC -> d27 -> d28 -> DCC -> Sel -> Fmz, heeft men de  keuze gedaan  
 druk dan op OK. ( zie Raptorinfo bij 0B10-0 Railprotocol ) 
 
Zolang een locdecoder keuze “mds” heeft, worden alle	  protocollen zoals gekozen in het menu Sys-> 
RAILPROTOCOL naar de locdecoder verzonden. 



Om echter een locomotiefdecoder in het automatisch Raptor bedrijf op te nemen moet één van de 
bovenstaande protocollen gekozen worden. 
 
Wanneer niet het juiste type locdecoder wordt gekozen zullen in een aantal gevallen de functies en 
rijeigenschappen soms niet functioneren zoals de bedoeling is. 
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Let op: De lok-adressen in DCC-protocol loopt van 1 t/m 99 (dit zijn de korte adressen) en dan vanaf 112 
t/m 999 (dit zijn de lange adressen) en via de module “extra decoderadressen” (gratis) uit te breiden tot 
9999.  ( de lok-adressen 100 t/m 111 werken niet )                                                                                     
Om te weten welk type decoder in de loc is ingebouwd dient u contact op te nemen met de leverancier van 
de loc, of met de leverancier van de decoder. Om	  eventueel	  zelf	  handig	  te	  kunnen bepalen	  welk	  type	  
MOTOROLA	  lokdecoders	  u	  heeft,	  lees	  dan	  het	  volgende	  hoofdstuk	  0B12-‐1	  op	  blz.	  21 

	  
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om weer terug 
te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
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Indien u niet (precies) weet wat voor soort Motorola decoder in uw locomotief zit ingebouwd dan vindt u 
hieronder een volgschema welke behulpzaam is om het juiste type eenduiding te kunnen vaststellen. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B13-‐0	  LOKNAAM	  /	  OMSCHRIJVING	  
	  
Dit menu geeft de mogelijkheid om het gekozen locdecoderadres te voorzien van een eigen unieke 
aanduiding, die maximaal 5 karakters mag zijn. 



 

                         Lok      Registratie 
                         Lok -> NAAM / OMSCHRIJVING IDENTIFICATIE 
                         Lok      Dubbeltractie 
                                               44 G 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het display 
verschijnt, en daarna op de draaiknop of op OK te drukken. 
 
In dit menu ziet u aan de linkerzijde de locdecoderadressen die zijn ingevoerd in Raptor, standaard geeft 
Raptor een locdecoder de naam: “Trein”. 
 

                                       Naam / Omschrijving  id 
                                              1-> Trein  V-200 
                                              2    Trein 
                                                Chg 
 
In	  bovenstaand	  voorbeeld	  wordt	  de	  aanduiding	  TREIN	  gewijzigd	  in	  V-‐200.	  
	  
Om de naam “Trein” te wijzigen draait u met de draaiknop tot de pijl de naam aangeeft die u wilt wijzigen, 
door nu de Chg toets in te drukken heeft u aan de rechterzijde een nieuw invoerveld voor 5 karakters, dit 
mogen door elkaar gebruikt zowel cijfers als letters zijn. Het invoeren van letters gaat op dezelfde wijze als 
bij een mobiele telefoon(SMS). Het gebruik van het alfa/numerieke toetsenbord vergt wel enige oefening, 
men heeft gauw de neiging te snel danwel te langzaam te drukken. Indien het indrukken te langzaam gaat 
dan krijgt u niet de gewenste letter	  terwijl als te snel wordt gedrukt dan verkrijgt u niet het gewenste cijfer. 
Maar met de C knop kan elke invoer weer weggepoetst worden totdat u door oefening/gebruik het juiste 
tempo in uw vingers heeft. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Loc -> Naam/omschrijving en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: het locnr. -> Trein en de letters Chg. 
-druk nu op Chg. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: het locnr. -> Trein  Trein 
-Druk nu d.m.v. de cijfertoetsen het nummer of de naam in die je aan die loc wil geven   
 ( b.v.: V-200 ) en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: loknr. -> V-200 (=naam/nummer). 
 
Wanneer de nieuwe aanduiding is ingevoerd drukt u op de draaiknop of OK om de invoer te bevestigen. 
 

                                       Naam / Omschrijving  id 
                                                1-> V-200 
                                                2    Trein 
                                                Chg 
 
In	  bovenstaand	  voorbeeld	  in	  de	  nieuwe	  invoer	  V-‐200	  ingevoerd	  en	  bevestigd.	  
	  
Wanneer u meerdere omschrijvingen wilt wijzigen herhaalt u de handelingen zoals hierboven omschreven. 
 
-Selecteer nu opnieuw: Lok -> Registratie en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Loknr. -> naam/nummer die je aan deze lok heb gegeven,   
 druk nu op OK voor afsluiting. 
-Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om weer terug 
 te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
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In dit menu geeft u aan welke locdecoderadressen u in dubbeltractie wilt laten rijden. 
 



                                       Lok     Naam / Omschrijving 
                                       Lok -> DUBBELTRACTIE 
                                       Lok     Kruis – snelheden 
                                           44 G 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het 
display verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken. 
Nu bent u in het menu Lok Dubbeltractie, hier ziet u in de linkerkolom de locdecoderadressen die 
in Raptor zijn ingevoerd. 
 

                                               Dubbeltractie 
                                              3 !  V 200         12 
                                              12  V 221           0 
                                                   Chg 
 
In het voorbeeld wordt locdecoderadres 12 gekoppeld aan locdecoderadres 3 
 
Wanneer u een dubbeltractie wilt samenstellen draait u de draaiknop zover dat het 
locdecoderadres van de hoofdloc op de bovenste regel wordt aangegeven, door nu op de Chg 
toets te drukken gaat in de rechterkolom de cursor knipperen. Hier geeft u het locdecoderadres in 
van de loc die als volgloc gaat dienen. 
 
Bij het samenstellen van een trein in dubbeltractie kan men maar maximaal 2 lok’s invoeren n.l. de 
hoofdlok en de volglok, door nu de volglok ook als hoofdlok in te voeren voor de volgende volglok 
en die lok ook weer als hoofdlok voor de daarop volgende lok kan men nu al tot 4 lok’s komen die 
onder één loknummer vallen , m.a.w.: 
1e lok is hoofdlok met decoderadres b.v.10, 
2e lok is volglok met decoderadres b.v. 20, en is hoofdlok voor volglok 3, 
3e lok is volglok met decoderadres b.v. 30, en is hoofdlok voor volglok 4, 
4e lok is volglok met decoderadres b.v. 40, en maakt men van de 4e lok hoofdlok van de eerste lok 
(lok 10) dan maakt het niet meer uit welke lok (10, 20, 30 of 40) in de lokregelaar wordt 
opgeroepen, want dan blijft het hele span reageren op de snelheid van de gekozen lok. 
 
Werkwijze voor invoering: 
-ga eerst naar de 4e lok (is de achterste lok van het span) die als hoofdlok gaat dienen voor lok 1 
en  
 voer decoderadres van lok 1 in als volglok ( adres 10 ), 
-ga dan naar de 3e lok die nu hoofdlok wordt van volglok 4 en voer decoderadres van lok 4 in  
 ( adres 40 ), 
-ga nu naar de 2e lok die nu hoofdlok wordt van volglok 3 en voer het decoderadres van lok 3 in  
 ( adres 30) , 
-ga nu naar de 1e lok die nu hoofdlok wordt van volglok 2 en voer het decoderadres van lok 2 in  
 ( adres 20),  
 
Dan maakt het niet meer uit welke lok (10, 20, 30 of 40) in de lokregelaar wordt opgeroepen, want 
dan blijft het hele span reageren op de snelheid van de gekozen lok. 
Dit is bijvoorbeeld handig als u ook de lokfuncties van een volglok wilt kunnen bedienen terwijl 
tevens de snelheid van het gehelespan onder de draaiknop blijft. 
                              
De invoer wordt bevestigd door de drukknop in te drukken. Indien uw invoer niet mogelijk is dat 
wordt in de onderste regel van het display in lopende tekst de reden aangegeven. 
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Wanneer de dubbeltractie ontkoppelt moet worden dan draait u met de draaiknop tot de gewenste 
keuze op de bovenste regel staat. U drukt op de Chg toets, de cursor gaat weer knipperen in de 
rechterkolom, door nu decoderadres 000 in te geven en te bevestigen met OK zijn de 
locdecoderadressen weer ontkoppelt. 



                                                                                                                                             
U kunt maximaal 64 locdecoderadressen per multi-tractie laten rijden.                                                                 
Verschillende locdecoder protocollen mogen daarbij door elkaar gebruikt worden. 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om 
weer terug te gaan naar het hoofdmenu.                                                                                                                                                                    
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34       
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0B15-‐0	  KRUISSNELHEDEN	  
 
In dit menu heeft u de mogelijkheid om per locdecoderadres de kruissnelheid aan te passen. 
 



                                              Lok  Dubbeltractie 
                                              Lok -> KRUIS – SNELHEDEN 
                                              Trn  Status  &  Locatie 
                                                  L 2 + 00 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het 
display verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken. 
 

                                              Kruis –snelheden 
                                              1-> V 200     14 
                                              2    E 10       14 
                                                Chg 
 
Standaard wordt hier de middelste snelheidsstap aangegeven, waar het gekozen protocol mee 
aangestuurd kan worden. 
De kruissnelheid is de snelheid waar u elke loc afzonderlijk maximaal mee wilt laten rijden, dit 
hoeft dus niet de maximale snelheid van de locdecoder te zijn. 
Door de draaiknop te draaien komt de pijl bij het gewenste locdecoderadres te staan. 
 

                                              Kruis –snelheden 
                                              1-> V 200     16 
                                              2     E 10      14 
                                                Chg 
  
In	  het	  voorbeeld	  is	  van	  locdecoder	  1	  de	  kruissnelheid	  verhoogd	  naar	  stap16	  
.	  

Door nu de Chg toets in te drukken gaat de cursor knipperen in het veld waar de gewenste snelheid 
decoderstap kan worden ingevoerd. 
 
Bij activeren van module 052 = kruissnelheid achteruit wordt de standaard module 0B15-0 
kruissnelheid veranderd in kruissnelheid “vooruit” en een 2e module kruissnelheid “achteruit” komt 
erbij in het scroll-menu, dat houdt in dat bij alle lok’s / treinen de kruissnelheid in beide richtingen 
ingesteld moeten worden dus ook bij E-lok’s en Diesellok’s. 
 
Door nogmaals de drukknop in te drukken wordt de snelheidsstap vastgezet. 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om 
weer terug te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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                                                         0B16-‐0	  INZETTEN	  TREINEN 

	  



In dit menu worden de locs en/of treinsamenstellingen in een blok van vertrek geplaatst, of 
verwijderd uit het baanplan. 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het 
display verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken. 
 

                                                 Trn  Status  &  Locatie 
                                                 Trn -> INZETTEN TREINEN 
                                                 Trn  Handmatig melden 
                                                     44 G 
 
INZETTEN 
Een loc kan alleen geplaatst worden in een blok van vertrek wat ingevoerd is in Raptor. 
Wanneer er geen treinensamenstelling in een blok van vertrek geplaatst is, ziet u na het openen 
van het menu welke loc's zijn ingevoerd en INZETbaar zijn. 
 
Een loc waarvan de locdecoder nog niet gekozen is, de “mds” stand, zijn nog niet inzetbaar, eerst 
moet het juiste decoderprotocol gekozen daarvan worden. 
 

                                               Inzetten treinen 
                                            3 -> geen REGISTRATIE 
 
                                              Add = In       Chg = Uit 
 
In het voorbeeld hierboven ziet u dat locdecoderadres 3 nog niet geregistreerd is. 
 
Door met de draaiknop te draaien kiest u de loc die u in een blok van vertrek wil plaatsen, de 
keuze wordt aangegeven door de pijl aan de linkerzijde in het display. 
 
Een loc plaatsen gebeurd door het indrukken van de Add toets, dan komt u in het volgende scherm 
bij de knipperende cursor, hier vult u handmatig de blokaanduiding in van het blok van vertrek 
waar u de loc in wilt plaatsen, deze invoer gebeurd vanaf het toetsenbord. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Trn -> INZETTEN TREINEN en druk dan op OK. 
 Op het scherm verschijnt de lijst met lok-adressen met de tekst er achter: Inzetbaar, dat wil  
zeggen  
 dat de lok nog in de doos zit of in de kast staat. 
 
                                                        Inzetten  treinen 
                                                        1 -> inzetbaar 
                                                        2     inzetbaar 
                                                  Add = In        Chg = Uit 
 
-Selecteer nu de lok die ingezet moet worden en plaats die lok op het spoor. 
-Druk op Add en vul het blok of spoornr. in van vertrek en druk dan op OK. 
 Wil je de lok verwijderen en opbergen selecteer dan loknr. en druk dan op Chg, het spoornr.  
  achter het loknr. verandert nu in Inzetbaar en de lok kan nu opgeborgen worden. 
 
Door nogmaals op de drukknop te drukken komt u in het hoofdmenu en heeft u de mogelijkheid om 
door de RUN toets in te drukken, zoals omschreven in het hoofdstuk STATUS VAN DE LED'S, de 
modelbaanbesturing door Raptor te laten uitvoeren. 
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LOC BUITEN DIENST ZETTEN 



Kies door met de draaiknop te navigeren de loc die buiten dienst gezet moet worden, de keuze 
wordt aangegeven door de pijl. Door de Chg toets in te drukken kan de gekozen loc buiten bedrijf 
gezet worden. In principe dus in de vitrine. 
 
OP VRIJE BAAN ZETTEN 
Indien op de Chg toets wordt gedrukt kan een decoder voor motorsturing, die INZETbaar is, 
worden aangestuurd op de ingestelde kruissnelheid. 
 
Deze functie kan onder andere gebruikt worden om externe motorsturingsdecoders, die 
bijvoorbeeld gebruikt worden om een stoeltjeslift, transportband, kabelbaan enzovoort aan te 
sturen, met een zelf in te stellen snelheid, in- en uit te schakelen door Raptor. Hierbij moet de 
motorsturingsdecoder wel bekend zijn in Raptor maar hoeft dus niet in een locomotief te zitten. 
Deze motorsturingsdecoders worden meegenomen in de automatische modelspoorbaan 
aansturing van Raptor, zoals omschreven in het hoofdstuk Raptor als handbediende centrale. 
Dus ook in- en uitschakelen door de RUN en HALT toetsen van Raptor. 
 
Deze module is uit te breiden met module 030 = Inzetten treinen tijdens het automatische bedrijf 
mogenlijk maken en is na activering verweven met module 0B16 – 0. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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In dit menu heeft u de mogelijkheid om met Raptor mee te kijken, welke rijwegen Raptor voor een 
treinsamenstelling reserveert en uitvoert. 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het 
display verschijnt, en daarna op de draaiknop of op OK te drukken. 
 
                        Trn     Trein  passages 
                        Trn -> POSITIE & STATUS VAN ALLE TREINEN 
                         Trn     Inzetten  treine 
                                Draai                OK                 RUN 
 
Op de eerste regel in het voorbeelddisplay hierboven ziet u dat de V-200 met als locdecoderadres 
nummer 1, niet in het automatisch bedrijf is opgenomen maar nog inzetbaar is.  
Op de tweede regel in het voorbeelddisplay ziet u in volgorde, het locdecoderadres nummer 2, de 
locnaam is nog niet ingevoerd, en het blok waar de loc zich nu bevindt.  
 

                                          1  V-200  INZETbaar 
                                          2  Trein  3.. 
 
                                        L2 + 00 
 
Wanneer meerdere blokaanduidingen worden weergegeven ziet u de actuele rijwegen, die 
gereden worden. Wanneer er 2 .. (puntjes) achter de blokaanduiding staan betekent dit, dat er niet 
direct een rijwegvervolg is. In het voorbeeld staat de loc stil in blok 3, maar dit zal spoedig 
verdwijnen zodra er een nieuwe rijweg bereden mag en kan worden. 
Wanneer in de display een ? wordt weergegeven dan betekent dit dat deze trein verlaat is. 
Dit is bijvoorbeeld het geval indien een trein blijft stilstaan omdat er geen contact met de rails is. 
 
Druk op de toets OK of één keer op de draaiknop, om weer terug te gaan naar het hoofdmenu. 
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Dit menu geeft u de mogelijkheid om handmatige aankomstmeldingen in een blok van bestemming 
te doen. Het handmatig moeten melden kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een terugmelding die 
niet heeft gewerkt, veroorzaakt door bijvoorbeeld een slecht contact als gevolg van vuil op de 
modelspoorbaan, of een defecte terugmelder. 
 

                                        Trn  Inzetten  treinen 
                                        Trn -> HANDMATIG MELDEN 
                                        Sys     Rail  Protocol 
                                           L2 + 00 
 
U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het menu in hoofdletters op het 
display verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken. 
 

                                      Handmatig melden van 
                                      -> 1        {  } 
                                          2        {  } 
                                                  Chg 
 
Wanneer dit menu geopend is ziet u aan de linkerzijde de bloknamen zoals die zijn ingevoerd in 
Raptor, in de rechterkolom ziet u de treinsamensteling welke volgens Raptor in het blok aanwezig 
moet zijn. 
 
Wanneer u in een blok van bestemming een handmatige afmelding wilt doen, draait u de 
draaiknop naar het gewenste blok, welke wordt aangegeven door de pijl. 
 
Door nu de Chg toets in te drukken meld u de aankomst handmatig af in het blok van bestemming 
waar de pijl bij staat, uiteraard is het alleen mogelijk om een handmatige afmelding te doen in een 
blok waar 
een loc/treinsamenstelling aanwezig is op dat moment. 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om 
weer terug te gaan naar het hoofdmenu.        
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Module 0B19-0 = Decoders programmeren met Raptor in DCC-modus 
 
Om een locdecoder te programmeren dient de loc op een apart programmeerspoor te staan, dit 
spoor mag beslist géén verbinding hebben met de modelspoorbaan. 
 
-Plaats de te programmeren loc op het afzonderlijke programmeerspoor. 
-Schakel d.m.v. een dubbelpolige wisselschakelaar de uitgang v.d. Booster om van modelbaan naar  
  programmeerspoor zodat de aanwezige treinen die op de modelbaan staan géén signaal krijgen   
 van Raptor.  
-Schakel de spanning in van Raptor, tijdens het inschakelen moeten de beide DEL toetsen      
  ingedrukt worden en ingedrukt houden tot het moment dat de display is ingeschakeld. 
  Op het scherm verschijnt: Waarschuwing: Bijzondere InstellingenLaden ? 
-Druk op YES en dan op OK. 
 Op het scherm verschijnt: Let op: Geen Gegevens Geladen. 
-Druk op OK. 
-Ga nu naar Railprotocol d.m.v. de draaiknop en druk op OK. 
-Selecteer nu: DCC 14, 27, 28,128 > MD en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt: Railprotocol daadwerkelijk wijzigen ? 
-Druk op YES en dan op OK. 
-Selecteer nu: DCC CV DIRECT SERVICE MODE en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt: DCC CV DIRECT SERVICE met daaronder 2 invulvlakken. 
-Toets nu in het 1e invulvak het CV-nummer in die gewijzigd moet worden ( CV1= adres,  
  CV2= kruipsnelh., CV3= Optrek, CV4- Afrem, CV5= Max. snelh.) en druk op OK. 
-Toets nu in het 2e invulvak de nieuwe waarden in en druk op OK. 
  De locdecoder is nu geprogrammeerd. 
 
Let op: Gegevens niet opslaan in Raptor !!! 
 
Om nu uit de programmeermodus te komen en terug te keren naar de modelspoorbaan moet eerst de 
voeding van Raptor uitgeschakeld worden,  dan de dubbelpolige wisselschakelaar omzetten naar 
modelbaanvoeding en dan Raptor weer inschakelen. 
 
Wanneer nu de spanning van Raptor en de booster(s) weer wordt ingeschakeld zal deze zijn oude 
gegevens weer inlezen en heeft men direct de mogenlijkheid om verder te gaan met de besturing 
van de modelbaan. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1C	  –	  1.0	  	  	  AFREMMEN	  MET	  REMMELDERS	  	  
	  
In dit menu worden de remmelders ingevoerd die in de modelspoorbaan aanwezig zijn. Een 
remmelder is een extra terugmelderaansluitpunt wat zich tussen het stopmeldpunt van een blok 
van vertrek en het stopmeldpunt van het blok van bestemming bevindt. In principe dienen de 
remmelders ongeveer op dezelfde afstand van het volgende stopmeldpunt te liggen. Dan kunt U 
de ingebouwde gewichtssimulatie van elke lokdecoder, voor zover uitgerust, afzonderlijk zodanig 
instellen dat ze allemaal ongeveer het zelfde dé-acceleratie gedrag vertonen. De remmelder wordt 
geplaatst vanwaar een locdecoder de opdracht krijgt om te beginnen met remmen, dat wil zeggen 
op de remmelder ontvangt de lokdecoder zijn kruipsnelheid commando, zie 1C-2.0. Remmelders 
die veel te dicht voor stopmeldpunten worden geplaatst zullen noodstops teweeg brengen. Een 
goede afstand tussen remmelders en stopmelders is tussen 2 en 3 meter. Via module 2D-2.0 is 
het mogelijk om vanuit Raptor tevens een afremgewichtsimulatie in te stellen. U kunt dus 
desnoods tijdens het treinbedrijf de remeigenschappen van elke locomotief beïnvloeden zonder de 
lokdecoder te herprogrammeren! Sterker nog, de afremgewichtsimulatie werkt ook op hele oude 
lokdecoders zonder eigen (programmeerbaar) afremgewicht!! Voor de fijnproevers is het tevens 
via module 12 “Gemeten remafstand en -karakteristiek” (zie 12C-1.0) mogelijk om Raptor 
automatisch de afstand van elke remmelder tot het volgende stopmeldpunt te laten bepalen. 
Wanneer deze module geactiveerd is zal Raptor voor elke lok afzonderlijk gaan leren wat de 
afstand is van de remmelder tot het stopmeldpunt, naarmate de loc meerdere keren de rijweg met 
deze remmelder heeft bereden zal het afremmen steeds mooier verlopen. Volautomatisch! (De 
aan te leggen afstand tussen remmelders en stopmelders mag dan willekeurig zijn.)  

 
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 OK drukknop te drukken.  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  Wisselstraat	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  -‐>	  	  REMMELDER	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stopmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
	  
Wanneer u het menu heeft geopend ziet u de rijwegen die zijn ingevoerd. Als in een bepaalde 
rijweg in het blok van bestemming een remmelder moet worden ingevoerd drukt u op de Chg toets. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  REMmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  -‐>	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  	  1,	  	  8	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  -‐>	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
 In het voorbeeld is remmelder 1,8 aangebracht in rijweg 2 – 3.  
 
De cursor knippert nu in het eerste invulveld waar u de S88-terugmeldermodule aangeeft geteld 
vanaf Raptor, de invoer bevestigd u door op de drukknop te drukken waarbij de cursor gaat 
knipperen in het tweede invulveld, hier voert u het S88-terugmelder aansluitpunt in waar de 
remmelder mee verbonden is. Ook deze invoer bevestigt u door op de drukknop te drukken.  
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld.         
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1C-‐2.0	  	  LOK	  KRUIPSNELHEDEN	  	  
	  
 In dit menu wordt de kruipsnelheid van de loc’s ingesteld. De kruipsnelheid is de laagste snelheid 
waarmee de loc zijn laatste centimeters naar een onveilig sein kruipt.  
 
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.  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  Kruis	  –	  snelheden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  -‐>	  KRUIP	  -‐	  SNELHEDEN	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  Optrek	  	  gewicht	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
	  
In dit menu ziet u uw aanduidingen van de loc’s die u heeft ingevoerd, heeft u nog geen eigen 
aanduiding ingevoerd dan staat hier TREIN. Standaard is hier voor iedere locdecoder 
snelheidsstap 4 ingevoerd.  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kruip	  –	  snelheden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  -‐>	  V–200	  	  	  	  	  4	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  Trein	  	  	  	  	  	  	  	  4	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
Wanneer de kruipsnelheid voor een bepaalde loc te langzaam of te snel is drukt op de Chg toets 
om dit te wijzigen. De cursor knippert nu in het invoerveld waar u de te wijzigen snelheid invoert. U 
bevestigd de invoer door op de OK toets te drukken, wanneer u meerdere instellingen wilt wijzigen 
dienen bovenstaande handelingen te worden herhaalt. 
 
Bij activeren van module 062 = kruipsnelheid achteruit dan wordt de standaard module 1C-2.0 
kruipsnelheden veranderd in kruipsnelheden “vooruit” en bij module 062 (zie bij 62C – 1.0) wordt 
kruipsnelheden “achteruit” ingevoerd, dat houdt in dat bij alle lok’s / treinen de kruipsnelheid in 
beide richtingen ingesteld moeten worden dus ook bij E-lok’s en Diesellok’s. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Lok -> KRUIPSNELHEID VOORUIT en druk op OK. 
 OP het scherm verschijnt nu de tekst: Kruipsnelheid vooruit,  de lijst van geregistreerde lokken. 
 
                                                         Kruipsnelheid   vooruit 
                                                             1 -> V 200        4 
                                                             2      Trein         4 
                                                                      Chg 
 
-Selecteer nu de lok die gewijzigd moet worden en druk op Chg. 
 Het getal achter de loknr. -> naam knippert nu en is nu te wijzigen. (1 t/m 28) en  sluit af met OK. 
 De kruipsnelheid Vooruit  is nu vast gelegd (In Raptor maar niet in de decoder !!!!!) 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld.         
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11C-‐1.0	  	  	  ROODmelders.	  
	  	  
	  
Normaal gesproken keren seinpalen pas terug naar de rode seinstand, bij het passeren van de 
trein, als het volgende blok bij het S88 Stopmeldpunt is bereikt. Met deze extra S88 ingang 
geconfigureerd als een Roodmelder seiningang, die vlak na elk sein gelegd kan worden, wordt 
ervoor gezorgd dat het sein onmiddellijk terugkeert naar de rode seinstand bij een passerende 
trein. (Deze ingang kan worden gecombineerd met andere ingangstypes zoals Aankomsten/ of 
Remingangen.) 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> ROODmelder en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  REMmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  -‐>	  	  ROODMELDER	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AANKOMSTmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: ROODmelder, de geregistreerde rijwegen, de cijfers 0,  0 en de  
 letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ROODmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer blok-/spoor (b.v. 10 -> A) en druk op Chg.  Het eerste cijfer begint nu te knipperen, 
-toets nu S88-terugmelddecodernummer in (b.v. 6) en druk op Chg.  Het tweede cijfer gaat nu     
 knipperen,  
-toets nu het aansluitpunt in v/d S88-terugmelddecoder (b.v. 9) en druk op OK voor afsluiten.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ROODmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  6,	  9	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer een nieuw blok-spoor (b.v. 11 -> A) voor invoer van meerdere Roodmelders en sluit  
 uiteindelijk af met OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21C-‐1.0	  	  Extra	  AANKOMSTmelders.	  
	  	  
	  
Normaal worden treinen gerapporteerd als aangekomen bij het bereiken van de standaard 
STOPmelders bij de seinen. Met deze extra ingang kan een trein eerder worden gemeld zodat het 
vorige blok eerder kan worden vrijgegeven. Dit zal het aantal tegelijk rijden treinen doen toenemen. 
(Deze S88-Aankomstmelder kan worden gecombineerd met andere meldertypes zoals 
ROODmelder en/of REMmelders.) 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> AANKOMSTmelder en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  ROODmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  -‐>	  	  AANKOMSTMELDER	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  	  AANKOMST-‐Acties	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: AANKOMSTmelder, , de geregistreerde rijwegen,  
 de cijfers 0,  0 en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AANKOMSTmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  	  0	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer blok-/spoor (b.v. 10 -> A) en druk op Chg.  Het eerste cijfer begint nu te knipperen, 
-toets nu S88-terugmelddecodernummer in (b.v. 6) en druk op Chg.  Het tweede cijfer gaat nu  
 knipperen,  
-toets nu het aansluitpunt in v/d S88-terugmelddecoder (b.v. 10) en druk op OK voor afsluiten.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AANKOMSTmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  6,	  10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,	  11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer een nieuw blok-spoor (b.v. 11 -> A) voor invoer van meerdere Aankomstmelders en  
 sluit uiteindelijk af met OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  31C-‐1.0	  STUURmelder	  onafhankelijke	  Wisselstraat	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  S88	  –	  ingangen.	  	  
	  
	  
Deze Wisselstraatsturingsmelder kan worden gebruikt om de 'wissels' in een wisselstraat van een 
UITgeschakelde rijweg te schakelen door een trein of iets anders, van een ingestelde S88 ingang 
naar keuze. Met deze module is het mogelijk om overwegen, draaischijven, draaikranen of andere 
ondersteunende accessoires, zoals losse geluidselectronica, te schakelen. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> STUURMELDER en druk op OK. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  AANKOMSTmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  -‐>	  STUURMELDER	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  Kopspoor	  rijwegen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Stuurmelder, een lijst van blok-/ spoornr.’s die in de 
module ”registreer rijwegen” op”UIT” staan, de cijfers 0,0 en de letters Chg. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  STUURmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K	  -‐>	  17	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  UIT	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K	  -‐>	  18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
 
-Druk op Chg en voer nu de S88-terugmeldmodule nummer in (b.v. 7) en dan op OK, 
-Toets nu het aansluitpunt in v/d S88-terugmeldmodule (b.v. 16) en dan op OK.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  STUURmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K	  -‐>	  17	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  UIT	  	  	  	  	  	  	  	  7,16	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K	  -‐>	  18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
 
-Toets nogmaals op OK voor afsluiting. 
 
Om b.v. de module 088 = Externe Noodknop (zie bij 88J – 1.0 ) te gebruiken moet men eerst de 
“Stuurmelder” activeren, in de functie “Stuurmelder” staan de geregistreerde rijwegen die “uit” 
staan, dat zijn rijwegen die niet meer in gebruik zijn of het zijn gecreërde rijwegen waarvan men 
zeker weet dat ze nooit ingevoerd worden b.v.: sp. 17 -> K is bestaande rijweg maar K -> 17 weet 
men zeker dat die nooit zal bestaan, dus als eerste creërd men bij “Registreer Rijweg” een rijweg 
welke nooit zal bestaan b.v.: K -> 17 “uit”,dan gaat men naar “stuurmelder” en zoekt men de rijweg 
op, druk op CHG-knop en vul terugmeldmodule + aansluiting in welke nog ’n vrije melderingang 
heeft, b.v.:  Terugmelder 7, ingangpoort 16. 
Door nu tussen aansluiting “aarde” en 16 een noodstop-druknop te plaatsen creërd men een 
externe “halt”  v/d baan, deze heeft dan dezelfde functie als de HALT-toets op Raptor. 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u dit menu door op de OK toets of de draaiknop 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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld.    
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                                         41C	  –	  1.0	  	  AFSLUITmelder.	  	  	  
	  
	  
Via een afsluitmelder kan de ingeschakelde rijweg via een extern S88 contact gedurende de 
afsluitmelding in een UITgeschakelde toestand gebracht worden. Deze toestand heet dan 
"afgesloten". De meest simpele rechttoe rechtaan toepassing van een afsluitmelder is door dezen 
met een afsluitsein Sh0/Sh1 te verbinden. Doch met afsluitmelders kunnen aan de fantasie 
grenzende toepassingen bedacht worden, zodat het om een buitengewoon krachtige 
functiebouwsteen gaat. Afsluitmelders kunnen ook gebruikt worden als botsingspreventie bij het 
onbedoeld loslaten van treinwagons.  
Aankomstmelders zorgen reeds standaard voor preventie mits de aankomst(contact)rail tot het 
blokeinde en/of stopmeldpunt doorloopt. Het (contact)railgedeelde vanaf de wisselstraat tot dat 
aankomstmeldpunt moet echter aangesloten worden op een afsluitmelder om losse wagens te 
detecteren. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> AFSLUITmelder en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  STUURmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  -‐>	  	  AFSLUITMELDER	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  AFSLUIT	  	  contact	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: AFSLUITmelder, , de geregistreerde rijwegen,  
 de cijfers 0,  0 en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AFSLUITmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  	  0	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer blok-/spoor (b.v. 10 -> A) en druk op Chg.  Het eerste cijfer begint nu te knipperen, 
-toets nu S88-terugmelddecodernummer in (b.v. 6) en druk op Chg.  Het tweede cijfer gaat nu  
 knipperen,  
-toets nu het aansluitpunt in v/d S88-terugmelddecoder (b.v. 10) en druk op OK voor afsluiten. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AFSLUITmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  6,	  10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,	  11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer een nieuw blok-spoor (b.v. 11 -> A) voor invoer van meerdere Afsluitmelders en  
 sluit uiteindelijk af met OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  51C	  –	  1.0	  AFSLUITcontact	  maak/verbreek	  opgeven.	  	  	  
	  
	  
Indien hier voor een afsluitmelder "maak" is ingevuld, wordt de rijweg afgesloten als de 
afsluitmelder een '1' signaal krijgt. Bij "breek" wordt tot afsluiting overgegaan bij een '0' melding. 
Als voorbeeld kan ervoor gezorgd worden dat een station nooit 'leeg' rijdt omdat pas de 
aanwezigheid van een tweede trein de afsluiting van een parallel spoor opheft, enzovoort 
enzovoort! 
Heeft module 041 nodig om te werken 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> AFSLUITcontact en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  AFSLUIT	  melder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  -‐>	  	  AFSLUIT	  CONTACT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  Minimale	  AFSLUIT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
Op het scherm verschijnt de tekst: AFSLUITcontact, de rijwegen met ingevoerde afsluitmelders, de 
letter “J”  en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AFSLUIT	  contact	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  –	  A	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  6,	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐	  	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Druk nu op de Chg – toets, 
Op het scherm gaat nu de letter “J” knipperen.  
-Druk nu op de “No” – toets om de de letter “J” te veranderen in de letter “N” en druk op OK.  
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



48	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61C	  –	  1.0	  	  Minimale	  AFSLUITtijd	  instellen.	  
	  	  	  
	  
De rijweg kan via de afsluitmelder continu afgesloten zijn. Indien het afsluitsignaal aan de 
afsluitmelder wordt opgeheven, wordt een 'wekker' gestart met in deze module ingestelde waarde 
als tijd. Zolang de 'wekker' nog niet afgelopen is, BLIJFT de rijweg nog afgesloten. Deze afsluittijd 
heet minimaal omdat de totale afsluitduur nooit korter kan zijn dan de tijdswaarde aangeeft. 
Heeft module 041 nodig om te werken. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> MINIMALE AFSLUITtijd en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  AFSLUIT	  contact	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  -‐>	  	  MINIMALE	  AFSLUITTIJD	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  KOPspoor	  rijwegen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Minimale AFSLUITtijd , de geregistreerde rijwegen,  
 de cijfers 0,  0 en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Minimale	  AFSLUITtijd	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer blok-/spoor (b.v. 10 -> A) en druk op Chg.  Het cijfer begint nu te knipperen, 
-toets nu de afsluittijd in (b.v. 20) en druk op Chg  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Minimale	  AFSLUITtijd	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  20	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer een nieuw blok-/spoor (b.v. 11 -> A) voor invoer van de Minimale Afsluittijd en  sluit uit 
af met OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



                                                                                                                                                         49 
	  	  	  	  	  	  71C	  –	  1.0	  	  AFSLUITrangeersein	  Auto/Manueel.	  	  	  
	  
Deze module kan elke afsluitrangeersein ingesteld worden om automatisch de stand van het 
hoofdsein(decoder)nummer te volgen of stelt de gebruiker in staat het afsluitrangeersein 
handmatig te bedienen. Wanneer een afsluitrangeersein handmatig is ingesteld dan kan de 
gebruiker, door het simpel op rood zetten van het rangeersein, voorkomen dat Raptor een trein 
kan laten vertrekken vanaf het bijbehorende hoofdsein. Hiermee kunnen treinen worden 
"vastgehouden" t.b.v. het (weg)rangeren van wagons van deze desbetreffende treinen 
bijvoorbeeld, enz, enz. 
Heeft module 017 nodig om te werken. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Blk -> AFSLUITSEIN AUTO/MAN en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  	  	  	  	  	  Nominale	  	  seinstand	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  -‐>	  AFSLUITSEIN	  AUTO/MAN	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  	  	  	  	  	  Voorsein	  	  Vr0/Vr1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Afsluitsein Auto/Man , de geregistreerde blokken en de letters: 
Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Afsluitsein	  Auto	  /	  Man	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  	  10	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer nu het blok of spoornr. (b.v. -> 10) en druk op Chg.   
Nu verschijnt er een knipperende letter “J”,  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Afsluitsein	  Auto	  /	  Man	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-druk nu op de “No”-knop om de letter “J” te veranderen in de letter “N” en druk dan op OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



50	  
	  	  	  	  	  	  	  81C-‐1.0	  	  	  Aankomstmoment	  pas	  na	  het	  einde	  van	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  S88	  melding.	  	  
	  
Normaal	  gesproken	  is	  er	  sprake	  van	  een	  melding	  zodra	  de	  S88	  melder	  bediend/aangeraakt	  wordt.	  Met	  
deze	  module	  ziet	  Raptor	  pas	  een	  melding	  aan	  het	  einde	  van	  eerst	  genoemde	  melding,	  dus	  als	  de	  laatste	  
wagon	  bijvoorbeeld	  de	  S88	  (contact)railmelding	  verlaten	  heeft.	  
Heeft	  module	  021	  nodig	  om	  te	  werken	  en	  is	  na	  activering	  verweven	  in	  module	  021.	  
	  
-‐Selecteer	  d.m.v.	  de	  draaiknop:	  Rijw	  -‐>	  AANKOMSTmelder	  en	  druk	  op	  OK.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  ROODmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  -‐>	  	  AANKOMSTMELDER	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  	  	  	  AANKOMST-‐Acties	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
	  
	  Op	  het	  scherm	  verschijnt	  de	  tekst:	  AANKOMSTmelder,	  ,	  de	  geregistreerde	  rijwegen,	  	  
	  de	  cijfers	  0,	  	  0	  met	  de	  letter	  “N”	  en	  de	  letters	  Chg.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AANKOMSTmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  0,	  0N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  0N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-‐Selecteer	  blok-‐/spoor	  (b.v.	  10	  -‐>	  A)	  en	  druk	  op	  Chg.	  	  Het	  eerste	  cijfer	  begint	  nu	  te	  knipperen,	  
-‐toets	  nu	  S88-‐terugmelddecodernummer	  in	  (b.v.	  6)	  en	  druk	  op	  Chg.	  	  Het	  tweede	  cijfer	  gaat	  nu	  	  
	  knipperen,	  	  
-‐toets	  nu	  het	  aansluitpunt	  in	  v/d	  S88-‐terugmelddecoder	  (b.v.	  10)	  
-‐druk	  nu	  op	  de	  Yes	  –	  knop	  om	  de	  letter	  “N”	  te	  veranderen	  in	  “J”	  en	  druk	  op	  OK	  voor	  afsluiten.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AANKOMSTmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  6,	  10J	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,	  11N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-‐Selecteer	  een	  nieuw	  blok-‐spoor	  (b.v.	  11	  -‐>	  A)	  voor	  invoer	  van	  meerdere	  Aankomstmelders	  en	  	  
	  sluit	  uiteindelijk	  af	  met	  OK.	  
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  2D-‐1.0	  	  OPTREK-‐MASSASIMULATIE	  PER	  LOCDECODER.	  	  
	  
	  In dit menu wordt per locdecoder de optrek-massasimulatie van de locdecoder ingesteld. De 
optrek-massasimulatie wordt gebruikt om een treinsamenstelling een natuurlijke wijze van 
optrekken te geven. Een treinsamenstelling die bestaat uit een zware goederentrein heeft een 
andere optrekkarakteristiek dan een lichte railbus of een hoge snelheidstrein.  
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.  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  	  Kruip	  –	  snelheden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  -‐>	  OPTREK	  GEWICHT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  Afrem	  	  gewicht	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
	  
In dit menu ziet u uw aanduidingen van de loc’s die u heeft ingevoerd, heeft u nog geen eigen 
aanduiding ingevoerd dan staat hier TREIN.  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Optrek	  	  gewicht	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  -‐>	  Trein	  Standaard	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  -‐>	  Trein	  	  Standaard	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
De fabrieksinstelling van het optrekgewicht is STANDAARD, dit is een gemiddelde waarde die op 
alle locdecoders wordt toegepast.  
 
Wanneer u dit wil wijzigen drukt u op de Chg toets, het rolmenu van de instellingen opent zich.  
Door aan de draaiknop te draaien kiest u de gewenste optrek- karakteristiek, deze kan variëren 
van ZWAARST tot LICHTST. 
 
Is module 142 geactiveerd dan wordt de optrek-karakteristiek verder uitgebreid met een 
Hol/Bol/Linaire gewicht grafiek  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gewicht	  	  	  Lok	  	  	  2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zwaarder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zwaarst	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  
	  
Waarbij ZWAARST gebruikt wordt voor de zware goederentreinen en LICHTST voor de lichte 
railbus.  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gewicht	  	  	  	  Lok	  	  	  2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UITgezet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lichtst	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  
	  
De keuze UITGEZET betekent dat Raptor geen enkele invloed zal uitoefenen op de optrek-
massasimulatie van de locdecoder.     
Het optrekken van de locomotief dient nu uitsluitend door de loc decoder zelf geregeld te worden. 
U bevestigd de invoer door op de toets OK te drukken.  
                                                                                                                                                           



Wanneer u van meerdere locdecoders de optrekkarakteristiek wil wijzigen dient u bovenstaande 
stappen te herhalen. 
 
52 
 Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u ditmenu 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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2D-‐2.0	  	  	  AFREM-‐MASSASIMULATIE	  PER	  LOCDECODER.	  	  
	  
	  In dit menu wordt per locdecoder de afrem-massasimulatie van de locdecoder ingesteld. De afrem-
massasimulatie wordt gebruikt om een treinsamenstelling een natuurlijke wijze van afremmen te 
geven. Een treinsamenstelling die bestaat uit een zware goederentrein heeft een andere remweg dan 
een lichte railbus of een hoge snelheidstrein.  
	  
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.  
	  
                                                    Lok      Optrek  gewicht 
                                                    Lok -> AFREM GEWICHT 
                                                    Lok      Functies – Acties 
                                                      Draai      OK       RUN 
	  
In dit menu ziet u uw aanduidingen van de loc’s die u heeft ingevoerd, heeft u nog geen eigen 
aanduiding ingevoerd dan staat hier TREIN.  
 
                                                      Afrem  gewicht 
                                                    1 -> Trein Standaard 
                                                    2 -> Trein Standaard 
                                                          Chg 
	  
De fabrieksinstelling van het afremgewicht is STANDAARD, dit is een gemiddelde waarde die op 
alle locdecoders wordt toegepast.  
	  
                                                        Gewicht  Lok  2 
                                                 Standaard                      <- 
                                                 Zwaarst                          
                                                      Draai          OK 
	  
Wanneer u de Raptor fabrieksinstelling wil wijzigen drukt u op de Chg toets, het rolmenu van de 
instellingen opent zich.  
 
Door aan de draaiknop te draaien kiest u de gewenste afrem- karakteristiek, deze kan variëren van 
ZWAARST tot LICHTST.   
 
Is module 142 geactiveerd dan wordt de afrem-karakteristiek verder uitgebreid met een 
Hol/Bol/Linaire gewicht grafiek  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gewicht	  	  	  	  Lok	  	  	  2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lichtst	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lichter	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  
 
Waarbij ZWAARST gebruikt wordt voor de zware goederen treinen en LICHTST voor een lichte 
railbus.  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gewicht	  	  	  Lok	  	  	  2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UITgezet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lichtst	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  
 
De keuze UITGEZET betekent dat Raptor geen invloed zal uitoefenen op de afrem-massasimulatie 
van de locdecoder.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Raptor commandeert de locdecoder alleen de (uiteindelijk) de te rijden snelheid. Het déaccelereren 
van de locomotief dient nu uitsluitend door de locdecoder zelf geregeld te worden. 	  
U bevestigd de invoer door op de toets OK te drukken.  
 
Wanneer u van meerdere locdecoders de afremkarakteristiek wil wijzigen dient u bovenstaande 
stappen te herhalen.  
 
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55 
	  	  12D	  –	  1.0	  	  Gemeten	  remmen	  per	  loc	  volautomatisch	  regelen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (icm	  001	  &	  002)	  
	  
Als	  neusje	  van	  de	  zalm	  is	  er	  dan	  ook	  nog	  de	  optionele	  "gemeten	  remmen"	  module(012).	  Daarmee	  hoeft	  
u	  vrijwel	  niets	  meer	  in	  te	  stellen	  omdat	  Raptor	  voor	  elke	  trein	  bij	  elk	  sein	  afzonderlijk	  de	  
remkaracteristiek	  tijdens	  het	  automatisch	  rijden	  meet	  en	  regelt,	  zodat	  een	  schitterend	  remgedrag	  
ontstaat.	  De	  stopmeldpunten	  behoeven	  dan	  slechts	  nog	  maar	  tot	  10cm	  voor	  elk	  sein	  te	  beginnen,	  of	  
soms	  zelfs	  nog	  korter.	  Tevens	  maakt	  de	  locatie	  van	  de	  remmelders	  op	  de	  baan	  dan	  ook	  niets	  meer	  uit,	  
u	  kunt	  deze	  dus	  neerleggen	  op	  elke	  plaats	  die	  u	  het	  handigst	  (te	  monteren)	  en/of	  "strategisch"	  gelegen	  
vindt!	  
Verder	  bepaalt	  deze	  module	  aldus	  volautomatisch	  de	  ideale	  remkaracteristiek	  voor	  elke	  trein	  voor	  elk	  
sein,	  voor	  elke	  naderingssnelheid	  en	  ongeacht	  welke	  afstand	  van	  de	  aangelegde	  remmelders.	  Deze	  
automatische	  remmeting	  wordt	  gedaan	  tijdens	  het	  Automatische	  Trein	  Bedrijf	  en	  volgt	  voortdurend	  
het	  verschuiven/verandering	  van	  alle	  locomotief	  decoders	  /	  motoren	  eigenschappen	  in	  de	  tijd.	  Men	  
plaatst	  simpelweg	  (nieuwe)	  treinen	  op	  het	  spoor	  en	  Raptor	  doet	  al	  het	  automatische	  kalibreren!	  
	  
Indien	  later	  de	  remmelder(s)	  worden	  verplaatst	  dan	  duurt	  het	  lang	  voordat	  de	  nieuwe	  remkarakteristiek	  
is	  aangeleerd.	  Om	  het	  nieuwe	  remkarakteristiek	  sneller	  te	  leren	  (baby-‐leermodus)	  gaan	  we	  eerst	  de	  oude	  
remkarakteristiek	  verwijderen.	  
1)	  kies	  Rijw	  -‐>	  Remmelders	  
2)	  selecteer	  de	  rijweg	  waarvan	  de	  karakteristiek	  moet	  worden	  geschoond/gewist,	  
3)	  druk	  op	  beide	  DELL-‐toetsen.	  
Als	  remkarakteristiek	  aanwezig	  waren	  dan	  verschijnt	  de	  tekst	  “Remkarakteristiek	  van	  rijweg	  “X”-‐>	  “Y”	  
zijn	  gewist.	  Daarna	  staat	  deze	  rijweg	  in	  “baby-‐leermodus”	  om	  de	  nieuwe	  remkarakteristieken	  zo	  snel	  
mogenlijk	  weer	  te	  leren.	  
	  
Indien er tijdens het opstarten van de Raptor de meldcode E15037 komt te staan, (E15037 is in 
feite vanaf de nieuwe firmware Rel. 1515 een nieuw soort “opmerkingscode” waarvoor nog geen 
“nette tekst” voor aangemaakt is), geeft deze code aan dat de remkarakteristiekendatabank in de 
Raptor “gefragmenteerd” is geraakt op een wijze dat wij dat als gebruikers zouden kunnen gaan 
merken. De opstartcycles gaat ook pas verder na het indrukken van de OK-knop. 
Dit wordt veroorzaakt wanneer Raptor VAAK gebruikt wordt, VEEL rijwegen en VEEL 
locomotieven mag laten rijden die er vrolijk op “Losremmen”. 
 
                                                           Raptor 
                                                  AutoM - CENTRALE 
                                                             
                                   Code E 15037                                      OK                               
 
Momenteel bestaat er nog niet zoiets als een “defragger” voor de remkarakteristiekendatabank. 
Maar aangezien je (met) zoveel rijdt en het feit dat Rel.1515 sowieso anders (lees “scherper”) naar 
de remregeling kijkt is het misschien een idee om de remkarakteristiekendatabank helemaal leeg 
te gooien. (En dan ben je van E15037 verlost.) 
 
Dat kan je doen door de Raptor AAN te zetten terwijl je de ‘C’ wisknop INGEDRUKT HOUDT totdat 
de vraag verschijnt “remgegevens en treinpositiesgegeven negeren ?”. Druk de Yes + OK in dat is 
de rem-databank NIET geladen (dus nog niet gewist want dit gebeurt pas als je “Bewaar 
Gegevens” doet.) Zoals gezegd worden de treinposities OOK niet geladen zodat je alle treinen 
opnieuw  “Trn->INZETTEN TREINEN”  moet doen. (Deze drempel is “ergonomisch” bewust 
gedaan zodat men van remdata-weggooien geen verkeerde gewoonte zal gaan maken.) 
 
De Raptor moet dan alles uiteraard weer opnieuw qua remmen gaan inleren, maarrrr dat kan 
gezien je “stokoude” en “ingesleten” remdata wellicht extra wonderen doen uiteindelijk….? 
 



Belangrijk: Wanneer u de wijzigingen definitief wil bewaren dient u de gegevens op te slaan in het 
menu Sys->GEGEVENS OPSLAAN. Het opslaan van gegevens moet gebeuren voordat Raptor 
wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22D	  –	  1.0	  	  Snelheidcorrecties	  per	  blok	  en	  per	  lok	  .	  
	  
	  
Met deze module kunnen snelheidscorrecties worden aangebracht voor elke trein individueel voor 
elk blok. Ter ondersteuning van hoge snelheidslijnen (TGV, ICE etc) of lagere snelheid in gebogen 
sporen, station, e.d. 
	  
Bijvoorbeeld: 
Snelheid per blok is: Kruissnelheid – Lage snelheid / verminderde snelheid = snelheid per blok, 
b.v.: 28 = kruissnelh. (130 km/h), 10 = lage snelh./ verminderde snelheid (40 km/h) in de bocht of 
station = 28 -10 = -18 als invoer getal.  
Let op het – teken vóór het getal 18, dit teken als eerste invoeren gevolgd door de cijfers, om het  
- teken in te voeren toets daarvoor op cijfer 0 m.a.w.: toets 0, 1, 8 en in de display komt nu -18 te 
staan. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Wag -> SNELHEID IN BLOK CORRECTIES en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wag	  	  	  	  	  	  	  	  	  BLOK	  	  prioriteit	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wag	  -‐>	  	  SNELHEID	  IN	  BLOK	  CORRECTIES	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wag	  	  	  	  	  	  	  	  Passeer	  	  Artikel	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 OP het scherm verschijnt nu de tekst: Snelheid in blok cor, lijst van geregistreerde lokken, Chg. 
 
                                                    Snelheid in blok cor 
                                                            1 -> V 200 
                                                            2      E 10 
                                                                  Chg 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het loknr.                                                                                                                   
-Druk op Chg. 
 
                                                          Lok 1 Correcties 
                                                            ……  ->  …… 
 
                                                          Add              Del 
 
-Druk op Add en voer het bloknr. in waar de snelheidscorrectie moet gelden.  
-Druk op OK en voer nu het snelheidsverminderings getal in (b.v.: -18) en sluit af met OK. 
                                                                                                                                                                               
B.v.: snelheid op de hoofdbaan is 130 km/h, snelheid op het station is 40 km/h dan moet het blok 
vóór het station een snelheidscorrectie krijgen, het station zelf ook en het eerste blok na het station 
ook, op deze manier rijd de trein met 40 km/h het station binnen en vertrekt ook weer met 40 km/h 
en verhoogd zijn snelheid pas bij het eerstvolgende sein/aankomstmelder. 
 
Let op: wordt de Kruissnelheid van de lok verhoogd of verlaagd (zie bij 0B15 – 0) dan gaat ook de 
snelheids-correctie evenredig mee omhoog of omlaag en dan opnieuw ingevoerd worden. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32D	  –	  1.0	  	  Blok	  hellingsgraad	  instellen.	  	  
	  
	  
Bergtrajecten en andere (brug)heuvel hellingen kunnen worden geconfigureerd voor elk blok met 
deze module. Een proportionele snelheid correctie wordt dan uitgevoerd voor elke passerende 
trein. (Kan gebruikt worden in combinatie met module 022.) Voor het begin van de helling moet het 
aankomstpunt geplaatst worden. Raptor voert hierbij een snelheidscorrectie uit voor de 
passerende trein, opdat zijn snelheid constant blijft, die in verhouding staat tot de ingestelde 
hellingsgraad. Daarbij kunnen de kruis of kruipsnelheden overschreden worden. (Opgemerkt wordt 
dat blokken op een plat vlak ook een hellingsgraad kunnen krijgen, bijvoorbeeld een gebogen stuk 
als "afdaling" om de treinen aldaar langzamer te laten rijden.) De snelheidscorrectie blijft van 
kracht totdat het eerst volgende aankomstpunt in een ander/volgend blok is bereikt. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Blk ->HELLING/SNELHEID en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  	  	  	  	  	  Machinist	  	  Vr0	  reactie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  -‐>	  HELLING/SNELHEID	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  	  	  	  	  	  Patprevensie	  	  modus	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 OP het scherm verschijnt nu de tekst: Helling / Snelheid, lijst van geregistreerde blok- / spoornr’s, 
de woorden Geen/Normaal en de letters Chg. 
	  
                                                   Helling / Snelheid  
                                                 -> 10        Geen/Normaal           
                                                      11        Geen/Normaal  
                                                                  Chg 
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het blok-/spoornr.                                                                                                                   
-Druk op Chg. 
In het display verschijnt nu: Helling blok ( 10 ), Geen/Normaal <-, Omlaag, Draai, OK 
	  
                                                   Helling blok ( 10 )  
                                               Geen/Normaal             <-           
                                               Omlaag 
                                              Draai                    OK 
	  
-Draai nu de draaiknop linksom of rechtsom om een v/d verschillende keuze’s te selecteren en 
druk dan op OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
58	  
	  42D	  –	  1.0	  Hellingen	  overslaan	  voor	  lastONafhankelijke	  tractie.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Hier kan ingesteld worden of Raptor ook een snelheidscorrectie uitvoert voor locomotieven welke 
zelf al over een ingebouwde decodercorrectie( cruisecontrol) beschikken. Zodoende wordt op een 
werkelijke helling de ongewenste dubbele correctie, van Raptor plus die van de lokdecoder, 
voorkomen. 
Heeft module 032 nodig om te werken en schakelt module 122 in. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Blk ->HELLING LASTONAFHANKELIJKE TRACTIE en  
druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  	  	  	  	  	  Helling/snelheid	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  -‐>	  HELLING	  LASTONAFHANKELIJKE	  TRACTIE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  	  	  	  	  	  Patprevensie	  	  modus	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
OP het scherm verschijnt nu de tekst: Helling Lastonafhank, lijst van geregistreerde blokken- / 
spoornr’s, de letters “N”  en de letters Chg. 
	  
                                                   Helling Lastonafhank 
                                                 -> 10               N         
                                                      11               N 
                                                                  Chg 
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het blok-/spoornr. ( b.v. 10)                                                                                                                   
-Druk op Chg. 
In het display gaat nu de letter: “N” knipperen, 
-Druk nu op de “Yes”-knop om de letter “N”te veranderen in de letter “J” en druk dan op OK 
	  
                                                   Helling Lastonafhank 
                                                 -> 10                J         
                                                      11               N 
                                                                  Chg 
	  
-Draai nu aan de draaiknop om, indien nodig, andere blok-/sporen te wijzigen en druk dan op OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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52D-‐1.0	  Kruissnelheden	  achteruit	  onafhankelijk	  instelbaar	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  van	  vooruit.	  
	  	  
De motoreigenschappen kunnen zodanig zijn dat het wenselijk is om de kruissnelheid 
onafhankelijk van de rijrichting in te kunnen stellen. Dat kan met deze module ook handig zijn bij 
trek/duwtreinen. 
 
Let op:                                                                                                                                                                              
Bij activeren van module 052 = kruissnelheid achteruit wordt de standaard module 0B15-0 
kruissnelheden veranderd in kruissnelheid “vooruit” en module 052 wordt kruissnelheid “achteruit”, 
dat houdt in dat bij alle lok’s / treinen de kruissnelheid in beide richtingen ingesteld moeten worden 
dus ook bij E-lok’s en Diesellok’s. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Lok -> KRUISSNELHEID ACHTERUIT en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  	  	  Kruissnelheid	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LOK-‐>	  	  KRUISSNELHEID	  	  ACHTERUIT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lage	  	  snelheden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 OP het scherm verschijnt nu de tekst: Kruissnelheid achteruit, de lijst van geregistreerde lokken,   
  en het getal 14 en de letters Chg. 
 
                                                 Kruissnelheid   achteruit 
                                                      1 -> V 200        14 
                                                      2      E 10          14 
                                                                   Chg 
 
-Selecteer nu de lok die gewijzigd moet worden en druk op Chg. 
 Het getal achter de loknr. -> naam knippert nu en is nu te wijzigen. (3 t/m 28) en sluit af met OK. 
 De kruissnelheid Achteruit  is nu vast gelegd (In Raptor maar niet in de lok- decoder !!!!!) 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om 
weer terug te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  
62D–1.0	  Kruipsnelheden	  achteruit	  onafhankelijk	  instelbaar	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  van	  vooruit.	  
	  	  
De motorKRUIPeigenschappen kunnen zodanig zijn dat het wenselijk is om de kruipsnelheid 
onafhankelijk van de rijrichting in te kunnen stellen. Dat kan met deze module. 
 
Let op: 
Bij activeren van module 062 = kruipsnelheid achteruit wordt de standaard module 1C-2.0 
kruipsnelheid veranderd in kruipsnelheid “vooruit” en module 062 wordt kruipsnelheid “achteruit”, 
dat houdt in dat bij alle lok’s / treinen de kruipsnelheid in beide richtingen ingesteld moeten worden 
dus ook bij E-lok’s en Diesellok’s. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Lok ->KRUIPSNELHEID ACHTERUIT en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  	  	  Lage	  	  snelheden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LOK-‐>	  	  KRUIPSNELHEID	  	  ACHTERUIT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  	  	  	  Optrek	  gewicht	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 OP het scherm verschijnt nu de tekst: Kruipsnelheid achteruit, de lijst van geregistreerde lokken, 
 De eventuele te wijzigen kruipsnelheid en Chg 
 
                                                  Kruipsnelheid   achteruit 
                                                       1 -> V 200        4 
                                                       2      E 10          4 
                                                                Chg  
 
-Selecteer nu de lok die gewijzigd moet worden en druk op Chg. 
 Het getal achter de loknr. -> naam knippert nu en is nu te wijzigen. (1 t/m 28) en sluit af met OK. 
 De kruipsnelheid Achteruit  is nu vast gelegd (In Raptor maar niet in de lok-decoder !!!!!) 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om 
weer terug te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72D	  –	  1.0	  	  Al	  rijdend	  DCC	  CV	  Byte	  programmeren.	  	  	  	  	  
	  
 Geldt alleen voor decoders die de eigenschap “PoM” = Program on Main ondersteunen. 
 
 
Schakelt de DCC hoofdbaan programmeer mogelijkheid in. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> DCC CV BYTE Config Variable Acces en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  	  	  Externe	  Noodknop	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SYS-‐>	  	  DCC	  	  CV	  	  BYTE	  	  CONFIG	  	  VARIABLE	  	  ACCES	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  	  	  	  DCC	  	  CV	  	  BIT	  	  Value	  	  Variable	  	  Acces	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 Op het scherm verschijnt: DCC CV BYTE Config. Met daaronder 3 invulvakken. 
 
                                                 DCC  CV  BYTE  Config 
                                                         -----   ---   ------ 
 
                                                      Draai    OK    RUN 
 
-Toets als eerste in het 1e invulvak het loc-adres en druk dan op OK. 
-Toets als tweede in het 2e invulvak het te wijzigen CV-nummer in ( CV2 t/m CV….) en druk   
 dan op OK.  
-Toets als derde in het 3e invulvak de nieuwe waarden in en druk dan op OK. 
 
Uitgezonderd het lok-adres in CV 1 en / of het 4-cijferige adres in CV 17 en CV 18,  
(lok-adres is alleen te wijzigen via module 0B19-0.) 
 
Let op: Lenz LE 010 t/m LE 132XF (zijn oudere type’s), DCC/Sel. Van Trix en Kuehn N025 en 
N040 zijn niet te wijzigen via module 072. ( niet voorzien van Pom = Program on Main ) deze zijn 
alleen te wijzigen via programmeerspoor (zie module 0B19-0). 
Lenz LE 1025A, Digirails DR 1010, Uhlenbrock en Esu V1.0 t/m V4.0 zijn b.v. wel te wijzigen via  
module 072 ( voorzien van Pom ). 
	  
Zie voor uitleg van de CV’s en Bit’s de handleiding die bij elke lok-decoder is bij gevoegd.	  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
62 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72D	  –	  2.0	  	  Al	  rijdend	  DCC	  CV	  Bit	  programmeren.	  	  
	  
   Geldt alleen voor decoders die de eigenschap “PoM” = Program on Main ondersteunen. 
 
 
Schakelt de DCC hoofdbaan programmeer mogelijkheid in. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> DCC CV BIT Value Variable Acces en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  	  	  DCC	  	  CV	  	  BYTE	  	  CONFIG	  	  Variable	  	  AcceS	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SYS-‐>	  	  	  DCC	  	  CV	  	  BIT	  	  Value	  	  VARIABLE	  	  ACCES	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  	  	  Rail	  	  protocol	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 Op het scherm verschijnt: DCC CV BIT. Met daaronder 4 invulvakken 
 
                                 DCC  CV  BIT  VALUE  VARIABLE ACCES 
                                                  -----   ---   ------   -- 
 
                                                      Draai    OK    RUN 
 
-Toets als eerste in het 1e invulvak het loc-adres en druk dan op OK. 
 -Toets als tweede in het 2e invulvak het te wijzigen CV-nummer in ( CV2 t/m CV….) en druk   
 dan op OK.  
-Toets als derde in het 3e invulvak het bitnummer van het CV nummer en druk dan op OK. 
-Toets als vierde in het 4e invulvak de nieuwe bit waarde ( 0, 1, 2 of …. ) te schrijven naar het CV  
  bitnummer en druk dan op OK       
                                                                                                                                                                  
Uitgezonderd het lok-adres in CV 1 en / of het 4-cijferige adres in CV 17 en CV 18,  
(lok-adres is alleen te wijzigen via module 0B19-0.)  
                                                                                                                                                                                
Let op: Lenz LE 010 t/m LE 132XF (zijn oudere type’s), DCC/Sel. Van Trix en Kuehn N025 en 
N040 zijn niet te wijzigen via module 072. ( niet voorzien van Pom = Program on Main ) deze zijn 
alleen te wijzigen via programmeerspoor (zie module 0B19-0). 
Lenz LE 1025A, Digirails DR 1010, Uhlenbrock en Esu V1.0 t/m V4.0 zijn b.v. wel te  wijzigen via   
module 072 ( voorzien van Pom ). 
	  
Zie voor uitleg van de CV’s en Bit’s de handleiding die bij elke lok-decoder is bij gevoegd.	  
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       82D – 1.0  Lokfuncties F13 t/m F24 (DCC) bedienbaar 
 
Functies hoger dan F13 zijn zeldzaam. Dus zijn deze standaard (per ongeluk) niet te bedienen. 
Deze module schakelt alle beschikbare lokdecoderfuncties in, de locdecoder moet wel voorzien 
zijn van de functies F13 t/m F24.  
 
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 OK drukknop te drukken.  
 
                                                 Lok     Afrem gewicht 
                                                 Lok ->FUNCTIES-ACTIES 
                                                 Wag    Blok  verboden 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
Zie verdere uitleg bij module 005  (5G – 1.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
64 
	  	  	  	  	  	  	  92D	  –	  1.0	  Decoder	  virtueel	  adres	  onafhankelijk	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  van	  lokadres	  instellen.	  
	  
	  	  	  
Schept de mogelijkheid om te werken met een makkelijk te kiezen of te veranderen loknummer 
van een (oud type) decoder zonder dat het decoderadres (op een programmeerrails) hoeft te 
worden omgeprogrammeerd.                                                                                                     
Kan tevens gebruikt worden om treininstellingen en verzamelde remgegevens onafhankelijk te 
bewaren en gebruiken t.o.v. andere locomotieven met hetzelfde decoderadres welke onderling 
verschillende rijeigenschappen hebben. (Een handige faciliteit voor clubbanen waar "dubbele" 
adressen vaak kunnen voorkomen.) 
 
-Selecteer d.m.v.de draaiknop: Lok -> DECODER ADRESSEN en druk op OK. 
 
                                                 Lok      Decoder  merk/type 
                                                 Lok -> DECODER  ADRESSEN 
                                                 Lok     Lasttype Onafhankelijk 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Decoder adressen, de lok-lijst met daarachter de te wijzigen 
 Adressen. 
 
                                                      Decoder  adressen 
                                                      1 -> V 200         1 
                                                      2      E 10           2 
                                                           Chg 
 
-Selecteer lok-adres die gewijzigd moet worden. 
-Druk op Chg voor het wijzigen v/h lok-adres en toets d.m.v. de cijfertoetsen het nieuwe  loknr. in   
 en druk dan op OK 
-Druk nogmaals op OK voor afsluiting. 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om 
weer terug te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  102D	  –	  1.0	  Lage(	  voorsein)snelheid	  onafhankelijk	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  instelbaar	  vooruit	  /	  achteruit.	  
	  
	  	  	  	  
De motoreigenschappen kunnen zodanig zijn dat het wenselijk is om de lage( voorsein)snelheid 
onafhankelijk van de rijrichting in te kunnen stellen. Dat kan met deze module ook handig zijn bij 
trek/duwtreinen. 
 
Let op: 
Bij activeren van module 102  wordt de standaard module gewijzigd in 2 afzonderlijke module’s,  
dat houdt in dat bij alle lok’s / treinen de lagesnelheid in beide richtingen ingesteld moeten worden 
dus ook bij E-lok’s en Diesellok’s. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Lok ->LAGE SNELHEID VOORUIT en druk op OK. 
 OP het scherm verschijnt nu de tekst: Lage snelheid voor, de lijst van geregistreerde lokken, 
 de eventuele te wijzigen lage snelheid en Chg 
 
                                                  Lage snelheid   voor 
                                                       1 -> V 200        11 
                                                       2      E 10          15 
                                                                Chg  
 
-Selecteer nu de lok die gewijzigd moet worden en druk op Chg. 
 Het getal achter de loknr. -> naam knippert nu en is nu te wijzigen. (1 t/m 28) en  
 sluit af met OK. 
 De lage snelheid Vooruit  is nu vast gelegd (In Raptor maar niet in de lok-decoder !!!!!) 
 
                                                                     EN / OF 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Lok ->LAGE SNELHEID ACHTERUIT en druk op OK. 
 OP het scherm verschijnt nu de tekst: Lage snelheid achter, de lijst van geregistreerde lokken, 
 de eventuele te wijzigen lage snelheid en Chg 
 
                                                  Lage snelheid   achter 
                                                       1 -> V 200        11 
                                                       2      E 10          15 
                                                                Chg  
 
-Selecteer nu de lok die gewijzigd moet worden en druk op Chg. 
 Het getal achter de loknr. -> naam knippert nu en is nu te wijzigen. (1 t/m 28) en  
 sluit af met OK. 
 De lage snelheid Achteruit  is nu vast gelegd (In Raptor maar niet in de lok-decoder !!!!!) 
 
Let op: wordt de Kruissnelheid verhoogd of verlaagd dan gaat ook de lage snelheidsinstelling mee 
omhoog of omlaag, zodoende moet de oude instelling opnieuw ingevoerd worden en vastgelegd 
zowel vooruit als achteruit. 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om 
weer terug te gaan naar het hoofdmenu. 
 



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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld.    
                          
66	  
	  	  	  	  	  112D	  –	  1.0	  Lokrijrichting	  administratie(alleen	  voor	  c80)	  
	  
Oude typen c80 decoders, en andere Motorola (old) decoders, kunnen niet door een centrale 
expliciet in een vooruit/achteruit richting bevolen worden, zoals dit wel mogelijk is met MotorolaII( 
new) decoders. Deze module houd de rijrichtingsadministratie automatisch bij welke gebruikt 
worden door module 052, 062 en 102 om ook voordeel te hebben van rijrichtingssnelheden 
verschillen bij Motorola (old) decoders. Met de rijrichting wordt hier slechts de administratieve 
registratie bedoeld. Het omschakelen zelf moet gebeuren in de "locomotief stuurstand". De kruis, 
lage en kruipsnelheid blijven nu automatisch gerelateerd aan deze rijrichtingomschakelhandeling 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Lok ->RIJRICHTING ADMIN en druk op OK. 
 
                                             Lok      Kruipsnelheden 
                                             Lok ->  RIJRICHTING  ADMIN 
                                             Lok     Optrek  gewicht 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
OP het scherm verschijnt nu de tekst: Rijrichting admin, de lijst van geregistreerde lokken waarvan  
de decoders bij Lok -> DECODER MERK/TYPE alleen zijn aangemerkt met “mds of mot” en Chg. 
 
                                                    Rijrichting admin 
                                                   1 -> V 200    Vooruit 
                                                   3 -> GAST   Achteruit        
                                                        
                                                                Chg  
 
-Selecteer nu de lok die gewijzigd moet worden en druk op Chg. 
 Het woord achter de loknr. -> naam verandert nu in vooruit of in achteruit. en sluit af met OK. 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd drukt u op de toets OK of één keer op de drukknop, om 
weer terug te gaan naar het hoofdmenu. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld.                             
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122D	  –	  1.0	  Decoder	  lastONafhankelijke	  tractie(cruis	  control).	  
 
	  
Het locomotief rijgedrag heet lastonafhankelijke indien deze zelfstandig z'n snelheid op hellingen 
constant kan houden. Is dit het geval, dan kan met deze module dit opgegeven worden zodat 
Raptor daar altijd automatisch rekening mee kan houden. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Lok ->LASTTYPE ONAFHANKELIJKHEID DECODER 
 en druk op OK. 
 
                        Lok      Decoder  adressen 
                        Lok -> LASTTYPE  ONAFHANKELIJKHEID  DECODER 
                        Lok     Aanloop-tijd  decoder 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Lasttype Onafhankelijk, de lok-lijst met daarachter de letter N. 
 
                                                  Lasttype  Onafhankelijk 
                                                       1 -> V 200        N 
                                                       2      E 10          N 
                                                         Chg 
 
-Selecteer de lok en druk op Chg. 
 Letter “N” gaat nu knipperen en is nu te wijzigen met de YES-knop in “J”. 
-Sluit af met OK.                                                                                                                                  
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  132D	  –	  1.0	  Decoder	  Aanloop	  –	  tijd.	  	  	  
	  
	  
Deze module is bedoeld voor de soundlok’s die eerst het standaardgeluid activeerd (bijvoorbeeld 
een dieselmotor op toeren brengen) voordat de decoder stroom naar de motor “stuurt” om te gaan 
rijden, de tijd staat standaard op 5 maar is in te stellen tussen 1 en 240. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Lok -> AANLOOP-TIJD  DECODER en druk op OK. 
 
                                    Lok       Lasttype Onafhankelijkheid   
                                    Lok -> AANLOOP –TIJD  DECODER 
                                    Lok      Naam/omschrijving 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Aanloop-tijd decoder, lok-lijst met daarachter het getal 5 en de    
  letters Chg. 
 
                                                       Aanloop-tijd decoder 
                                                             1 -> V 200             5 
                                                             2      E 10               5 
                                                             Chg 
 
-Selekteer d.m.v. de draaiknop de lok en druk dan op Chg. 
 Vul nu de nieuwe Aanloop-tijd in ( geldige waarden zijn 1 t/m 240) en druk op OK.  
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  142D	  –	  1.0	  Hol/Bol/Liniare	  gewicht	  grafiek	  (icm	  002)	  	  
	  
	  
Standaard	  is	  de	  “curve”	  van	  de	  massasimulatie	  “hol”	  aangezien	  op	  een	  modelbaan	  over	  het	  algemeen	  
kortere	  railstukken	  liggen	  tussen	  de	  seinpalen	  zodat	  er	  weinig	  “ruimte”	  is	  om	  volledig	  te	  kunnen	  
accelereren	  naar	  de	  kruissnelheid	  en	  vice	  versa.	  Met	  deze	  module	  kan	  per	  locomotief	  het	  type	  “curve”	  
ook	  ingesteld	  worden	  als	  “linear”	  of	  “bol”	  (de)acceleratie	  gedrag.	  
	  
Na	  activering	  van	  module	  142	  is	  deze	  verweven	  in	  module	  002,	  de	  lijst	  wordt	  dan	  aangevuld	  met:	  
Lichtst	  	  	  	  (Lin	  	  	  +	  Lichtst	  	  	  (Bol.)	  
Licht	  	  	  	  	  	  	  (Lin.	  	  +	  Licht	  	  	  	  	  	  (Bol.)	  
Zwaar	  	  	  	  (Lin.)	  +	  Zwaar	  	  	  	  (Bol.)	  
Zwaarst	  (Lin.)	  +	  Zwaarst	  (Bol.)	  
	  
-Seleceer d.m.v. de draaiknop:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  	  Kruip	  –	  snelheden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  -‐>	  OPTREK	  GEWICHT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  Afrem	  	  gewicht	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
	  
                                                                         Of 
 
                                        Lok      Optrek  gewicht 
                                                    Lok -> AFREM GEWICHT 
                                                    Lok      Functies – Acties 
                                                      Draai      OK       RUN 
 
  en druk dan op OK: 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop de lok en druk op OK: 
 
-Seleceer nu d.m.v. de draaiknop de gewichtsklasse “hol”, “Bol” of “Linair”.	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gewicht	  	  	  	  Lok	  	  	  …..	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lichtst	  	  	  	  	  (Lin	  of	  Bol)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lichter	  	  	  	  (Lin	  of	  Bol)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gewicht	  	  	  Lok	  	  	  …..	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zwaarder	  	  	  (Lin	  of	  Bol)	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zwaarst	  	  	  	  	  	  (Lin	  of	  Bol)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  
	  
Zie voor verdere beschrijving bij 2D – 1.0 en 2D – 2.0 
	  



	  
	  
	  
	  
70 
	  	  	  	  152D	  –	  1.0	  StopmelderUitsteltijd	  per	  lok	  en	  per	  blok.	  
	  	  	  
	  
Met deze module zijn “virtuele S88-terugmelders” per blok en per lok in te stellen. Zodat kleine 
treinen in het midden van het perron kunnen stoppen terwijl lange treinen aan het einde van dat 
perron zonder daarvoor extra S88-Stopmelders te hoeven installeren. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Lok -> STOP UITSTEL en druk op OK. 
 
                                                Lok      Functie-Acties 
                                                Lok -> STOP UITSTEL 
                                                Wag     Halte  verboden 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Stop Uitstel, lok-lijst, Chg. 
 
                                                             Stop-Uitstel 
                                                             1 -> V 200 
                                                             2      E 10 
                                                             Chg 
 
-Selekteer de lok en druk op Chg. 
 Op het scherm verschijnt de tekst: loknr., Stop Uitstel, Add, Del. 
 
                                                      Lok 1  Stop-Uitstel 
                                                   -------          ->             ------ 
 
                                                     Add                 Del 
 
-Druk op Add en voer bloknr./spoornr. in en druk op OK. 
-Voer nu de stop uitsteltijd in d.m.v. de cijfertoetsen en druk op OK. 
 
Moet de stop uitstel-tijd gewijzigd worden begin dan weer vanaf Add, dan bloknr./spoornr., dan OK 
en dan de nieuwe tijd en sluit af met OK en de oude instelling word overschreven.                                                             
Voor verwijdering: selecteer bloknr./spoornr. en druk beide Del-toetsen in. 
 
De tijdinstelling gaat per 1/10 v/d seconde, dus 10/10 = 1 seconde, 30/10 = 3 seconden, dus het 
getal dat je invoerd is de tijd dat de trein stopt na activeren v/d stopmelder b.v.: 40 = 4 seconden 
doorrijden en dan pas stoppen. 
 
 Let op: de ingestelde Haltetijden Relatief in seconden (= module 003) begint al te lopen vanaf de 
activering v/d stopmelder terwijl de trein nog rijdt !!!!! 
M.a.w.: de haltetijden Relatief wordt: stop-uitsteltijd + haltetijd = haltetijd Relatief. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld.     
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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 schaduw-stations 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 draaiknop of op OK drukknop te drukken.  
	  
                                                  Wag      Blok  verboden 
                                                  Wag -> HALTETIJDEN RELATIEF 
                                                  Trn        Status & Locatie 
                                                       Draai          OK             RUN 
	  
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.  
	  
                                                  Lok  1   H. tijd REL 
                                                    2         ->  30 
 
                                                    Add           Del 
	  
In het voorbeeld heeft loc 1 in blok 2 een haltetijd van 30 seconden 
 
-Druk nu op Add en vul nu in het 1e veld het blok / spoornr. in. ( b.v. 2 ) waar de trein moet  
  stoppen en druk op OK, 
-Vul nu in het 2e veld de tijd (30) in die de trein moet stilstaan en druk op OK. 
 
 Moet de trein op meerdere plaatsen stoppen begin dan weer vanaf Add. 
 Voor verwijderen van halteplaats / wachttijd in ’n bepaalde blok / spoor selecteer dan eerst het 
 blok / spoor die verwijdert moet worden en druk dan beide Del-toetsen in. 
 
Heeft men voor ’n bepaald blok ( b.v.: blok 5 ) ’n haltetijd ingesteld en men wil die later wijzigen 
dan kan men gelijk het bloknr. invoeren en dan de gewijzigde tijd en dan op “OK” drukken en de 
oude instelling wordt nu gelijk overschreven, men hoeft dus niet de oude instelling eerst te 
verwijderen. 
 
 Let op: Als de aankomstmelder (= module 021) eerder ligt dan de stopmelder dan gaat de 
instelling haltetijd al lopen vanaf de aankomstmelder !!!!! 
 



Let op: Wordt er gebruik gemaakt van module 152 = stopmelder-uitsteltijd dan moet men rekening 
houden met extra haltetijd-instelling want de haltetijd begint al te lopen vanaf het moment dat de 
trein op stopmelder arriveerd maar nog seconden blijft doorrijden. 
M.a.w.: de haltetijden Relatief wordt: stop-uitsteltijd + haltetijd = haltetijd Relatief 
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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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld.        
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    13E	  –	  1.0	  Willekeurige	  halte	  instelling	  voor	  o.a.	  trams.	  	  
 
	  
Uitbreiding op module 003, maar met de extra mogelijkheid om een willekeurige factor, toe te 
voegen van 0% tot 100% kans van het rijden door het blok zonder te wachten om tram/railbus 
gedragingen meer realistisch te maken. 
Heeft module 003 nodig om te werken. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Wag -> HALTETIJDEN RELATIEF IN SECONDEN en druk op  
 OK. 
	  
                                                  Wag      Blok  verboden 
                                                  Wag -> HALTETIJDEN RELATIEF 
                                                  Trn        Status & Locatie 
                                                       Draai          OK             RUN 
	  
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Haltetijden relatief, de lokkenlijst die is ingevoerd in Raptor 
en de letters: Chg. 
	  
                                                     Haltetijden relatief 
                                                     1 -> V 200 
                                                     2       E 10 
                                                     Chg 
	  
-selecteer d.m.v. de draaiknop de lok voor invoer v/d haltetijd en druk op de Chg-knop. 
	  
                                                Lok 1  H.tijd  REL 
                                              1a      -> 10             0                                       
                                              2a           10             0                                      
                                                  Add               Del 
 
-Druk nu op Add en vul nu in het 1e veld het blok / spoornr. in. ( b.v. 2 ) waar de trein moet  
  stoppen en druk op OK, 
-Vul nu in het 2e veld de tijd (b.v. 30) in die de trein moet stilstaan en druk op OK. 
-Vul nu in het 3e veld de percentagekans ( 0% tot 100% ) in en druk op OK. 
 
 Moet de trein op meerdere plaatsen stoppen begin dan weer vanaf Add. 
 Voor verwijderen van halteplaats / wachttijd in ’n bepaalde blok / spoor selecteer dan eerst het 
 blok / spoor die verwijdert moet worden en druk dan beide Del-toetsen in. 
 
Heeft men voor ’n bepaald blok ( b.v.: blok 5 ) ’n haltetijd ingesteld en men wil die later wijzigen 
dan kan men gelijk het bloknr. invoeren en dan de gewijzigde tijd en dan op “OK” drukken en de 
oude instelling wordt nu gelijk overschreven, men hoeft dus niet de oude instelling eerst te 
verwijderen. 
 
 Let op: Als de aankomstmelder (= module 021) eerder ligt dan de stopmelder dan gaat de 
instelling haltetijd al lopen vanaf de aankomstmelder !!!!! 



 
Let op: Wordt er gebruik gemaakt van module 152 = stopmelder-uitsteltijd dan moet men rekening 
houden met extra haltetijd-instelling want de haltetijd begint al te lopen vanaf het moment dat de 
trein op stopmelder arriveerd maar nog seconden blijft doorrijden. 
M.a.w.: de haltetijden Relatief wordt: stop-uitsteltijd + haltetijd = haltetijd Relatief 
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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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23E	  –	  1.0	  Spoorbaanklok.	  
	  
	  
Voegt de spoorwegklok toe in uren:minuten welke alleen loopt tijdens het Automatische Trein 
Bedrijf. 
  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> SPOORBAANKLOK GELIJK ZETTEN en druk dan op OK. 
 
                        Sys      Schakeltijd  (Sec/10)  wissel 
                        Sys -> SPOORBAANKLOK  GELIJK  ZETTEN 
                        Sys     Max  rijdende  treinen 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
-Toets nu in het eerste veld de uren in b.v.: 13 en dan op OK, 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spoorbaanklok	  gelijk	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  00	  :	  01	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  RUN	  
	  
-Toets nu in het tweede veld de minuten in b.v.: 45 en druk dan op OK. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spoorbaanklok	  gelijk	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  :	  45	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  RUN	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
76 
	  	  	  	  	  33E	  –	  1.0	  Haltetijden/Dienstregeling	  instellen	  volgens	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  spoorbaanklok.	  	  
	  
	  Net als module 003, maar de wachttijd is dan gebaseerd op een geconfigureerd tijd in 
uren:minuten instelling absoluut aan de spoorweg klok met configureerbare vertrek interval tijd in 
minuten. 
Heeft module 023 nodig om te werken. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Wag -> HALTETIJDEN ABSOLUUT TOT BAANKLOK en 
 druk  op OK. 
 
                  Wag      Haltetijden  relatief  in  seconden 
                  Wag -> HALTETIJDEN ABSOLUUT TOT SPOORBAANKLOK 
                  Man     Max  rijdende  treinen 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Haltetijden absoluut, de lokkenlijst zoals ingevoerd in Raptor  
 en de letters: Chg 
 
                                            Haltetijden absoluut 
                                            1 -> V200 
                                            2      E 10 
                                                         Chg 
 
-Selecteer nu d.m.v. de draaiknop de lok en druk op Chg, 
Op het scherm verschijnt nu: 
 
                                          Lok  1  H.tijd  ABS 
  
 
                                            Add           Dell 
 
 
-Druk nu op Add. 
 
                                          Lok  1  H.tijd  ABS 
 
                                           -----  --:--   --  --:-- 
                                            Add           Dell 
 
-Vul nu in het 1e veld het blok-/spoornr. in en druk op OK, 
-Vul nu in het 2e veld de uren in en druk op OK, ( dit is de BEGIN-tijd v/d dienstregeling ), 
-Vul nu in het 3e veld de minuten in en druk op OK, ( dit is de BEGIN-tijd v/d dienstregeling ), 
-Vul nu in het 4e veld de MINUTENDIENST in minuten in en druk opOK, 



 (geldige waarden zijn 1 t/m/60) 
-Vul nu in het 5e veld de uren in en druk op OK, ( dit is de EIND-tijd v/d dienstregeling ), 
-Vul nu in het 6e veld de minuten in en druk op OK, ( dit is de EIND-tijd v/d dienstregeling ), 
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Voorbeeld 1: lok 1 (=V200), blok-/spoor 2,de tijd speelt zich af tussen 13:45 uur en 15:00 uur 
 
                                          Lok  1  H.tijd  ABS 
 
                                       2    13:45     4      15:00 
                                            Add           Dell 
 
Als de spoorbaanklok dan tussen de tijd 13:45 en 15:00 inligt dan vertrekt de trein vanaf blok 2 met 
een 4 minuten dienst. Dan worden de vertrektijden respectievelijk 13:45, 13:49, 13:53, 13:57, enz. 
enz. tot 15:00. Buiten de begin en eindtijden vertrekt de trein NOOIT vanaf het opgegeven  
blok-/spoor. 
 
Voorbeeld 2: 
In de praktijk is een simpele dienstregeling bijvoorbeeld: 
Blok-/spoor: 2,  00:00, 15,  23:59, 
Dan rijd de trein altijd een 15 minutendienst(-regeling) vanaf blok-/spoor 2  
(op 00:00, 00:15, 00:30,enz. enz). 
 
Voorbeeld 3: 
Blok-/spoor: 4,  00:02, 15,  23:59, 
Dan rijd de trein altijd een 15 minutendienst(-regeling) vanf blok-/spoor 4  
(op 00:02, 00:17, 00:32,enz. enz). 
 
Met module 033 is dus net zo’n strakke dienstregeling/spoorboekje in te stellen als bij de NS. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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       43E	  –	  1.0	  Maximale	  verlaattijd	  +	  extra	  verlaatdisplay.	  
	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
De uitvoering van een rijweg door een trein is tijdskritisch. Van de trein mag verwacht worden dat 
deze zich afmeldt, in het blok van bestemming, binnen een bepaalde tijd. Dit is de zogenaamde 
"aankomstmeldverlaat" tijd. Indien een, door Raptor geïnitieerde, rijweg niet binnen deze tijd wordt 
afgemeld, volgt een VERLAATmelding op het scherm. Daarin is opgenomen de treinnaam, het 
locnummer en de vermeende blok posities op de baan. Met deze module kan de gebruiker een 
andere tijd instellen dan de standaard 180 seconden. Alle overige treinen worden altijd 
automatisch omgeleid, indien railplantechnisch mogelijk. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> MAXIMALE VERLAAT  en druk op OK. 
 
                                              Rijw      Minimale verlaat 
                                              Rijw -> MAXIMALE VERLAAT 
                                              Rijw     Registreer  rijweg 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Maximale verlaattijd, de ingevoerde rijwegen, de tijd in 
seconden en de letters Chg. 
 
                                          Maximale verlaattijd 
                                  10        -> A               <-    150 
                                  11        -> A               <-    150 
                                                    Chg 
 
	  
-Druk nu op Chg en wijzig de verlaattijd, de geldige waarden is tussen 10 en 480 en druk op OK. 
-Selecteer nu d.m.v. de draaiknop de volgende rijweg(en) die gewijzigd moet worden en druk op  
 Chg voor invoer van de te wijzigen verlaattijd en sluit uiteindelijk af met OK. 
	  
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53E	  –	  1.0	  Minimale	  verlaattijd.	  
	  
	  	  
Naast een maximum tijd van module 043 is er ook een "minimum aankomstmeldtijd" behorende tot 
elke rijweg. Binnen dit tijdsbestek, vanaf het hoofdsein groentijdstip tot afmelding, is een trein niet 
fysiek in staat de rijweg uit te voeren. Vindt afmelding toch plaats, binnen deze periode, dan wordt 
dit eenmalig op het scherm gemeld. Daarbij wordt de aankomstmelding zelf genegeerd. Met deze 
module kan de gebruiker een andere tijd instellen dan de standaard 4 seconden. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> MINIMALE VERLAAT  en druk op OK. 
 
                                         Rijw      Max  rijdende treinen 
                                         Rijw -> MINIMALE VERLAATTIJD 
                                         Rijw     Maximale verlaattijd 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Minimale verlaattijd, de ingevoerde rijwegen, de tijd in  
 seconden en de letters Chg. 
 
                                          Minimale verlaattijd 
                                  10        -> A               <-    2 
                                  11        -> A               <-    2 
                                                    Chg 
 
	  
-Druk nu op Chg en wijzig de verlaattijd, de geldige waarden is tussen 1 t/m 10 en druk op OK. 
-Selecteer nu d.m.v. de draaiknop de volgende rijweg(en) die gewijzigd moet worden en druk op  
 Chg voor invoer van de te wijzigen verlaattijd en sluit uiteindelijk af met OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
80	  
	  	  	  	  	  	  	  	  63E	  –	  1.0	  Externe	  verlaat	  en	  aankomstsignaal	  aansluiten.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Indien in deze module een uitgeschakelde rijweg wordt ingevuld, zal Raptor de magnetische 
artikelen van die wisselstraat schakelen bij het optreden van een treinverlaatmelding. Deze faciliteit 
mag letterlijk als "toeters en bellen" omschreven worden, wanneer deze als zodanig in de 
wisselstraat voorkomen. Idem als voorgaande faciliteit, echter voor de toeters en bellen bij het 
opheffen van een verlaatmelding. Samen met het voorgaande kan duidelijk hoorbaar worden 
gemaakt, in het geval van een aangesloten "toeter", of en hoeveel treinen verlaat zijn. 
 
Wanneer module 063 wordt geactiveerd dan komt er in het scroll-menu 2 menu’s te staan 
n.l.: Sys -> OPTREDEN VERLAAT MELDING en Sys -> OPHEFFEN VERLAAT MELDING. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> OPTREDEN VERLAAT MELDING en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Optreden verlaatmeld, 2 invulvelden, Draai, OK en RUN. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Optreden	  verlaat	  melding	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  -‐>	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
                                           Draai        OK        RUN 
	  	  	  	  
-Vul nu in de 2 invulvelden de rijwegen in die zijn uitgeschakeld, zie hiervoor de tekst bij  
module 031. 
 
                                                                EN / OF 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> OpHEFFEN VERLAAT MELDING en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Opheffen verlaatmeld, 2 invulvelden, Draai, OK en RUN.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Opheffen	  verlaat	  melding	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  -‐>	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
                                           Draai        OK        RUN 
	  
-Vul nu in de 2 invulvelden de rijwegen in die zijn uitgeschakeld, zie hiervoor de tekst bij  
module  031. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  4F-‐1.0	  	  BLOK	  VERBODEN	  	  (	  is	  totaal	  inrijverbod	  in	  welke	  rijrichting	  dan	  ook	  ).	  
	  
	  
In dit menu worden de verboden per treinsamenstelling en per blok ingesteld. Dit menu geeft u de 
mogelijkheid om te bepalen welke treinsamenstellingen in welke blokken niet mogen rijden. 
Hiermee voorkomt u dat de hoge snelheidstrein het stoomlocdepot zal inrijden, of een elektrische 
loc onder de bovenleiding vandaan zal gaan.  
 
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 OK drukknop te drukken.  
	  
                                                  Lok  Functies – Acties 
                                                 Wag -> BLOK  VERBODEN 
                                                 Wag  Haltetijden  relatief 
                                                    Draai      OK         RUN 
	  
Hierna ziet u in de display welke loc’s zijn ingevoerd in Raptor.  
We kiezen door middel van de draaiknop de juiste loc, in het voorbeeld de loc met decoder-adres 2  
	  
                                                 Blok  verboden 
                                                 1     V 200 
                                                 2 -> E 10 
                                                    Chg 
	  
Door nu de Chg toets in te drukken komt u in het volgende scherm. 
	  
Druk nu de Add toets in, in het invulveld wat nu op de display staat vult u vanaf het toetsenbord de 
bloknaam in. Deze bloknaam moet wel bekend zijn in Raptor. De invoer bevestigd u door de OK 
toets. 
 
                                                 Lok  2  Blokverboden 
                                                 21           <- 
 
                                                   Add            Del 
 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u dit menu door op de OK toets of de draaiknop te 
drukken. 
 
Module 004 is uit te breiden met module  054 = Blok inrijverbod met maximale looptijd  
( alleen als Raptor is voorzien van firmware Rel. 1515 of hoger ) 
 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
82 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14F	  –	  1.0	  	  	  Halte	  verboden.	  	  
	  
	  
Normaal gesproken kan Raptor de mogelijkheid hebben om elke trein te stoppen voor een rood 
sein in een blok, afhankelijk van het verkeer op de baan. Met deze module kan de gebruiker voor 
elke individuele trein instellen om Raptor te dwingen voor een groen signaal te ZORGEN, zodat de 
trein niet stopt in de gespecificeerde blok(ken) maar altijd via deze doorrijdt. Zou bijvoorbeeld 
gebruikt kunnen worden voor lange treinen die niet passen in bepaalde blokken en/of vrachttreinen 
die nooit mogen stoppen in de stations, enz, enz. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Wag. -> HALTE  VERBODEN en druk dan op OK. 
 
                                             Lok      Stop uitstel 
                                            Wag -> HALTE  VERBODEN 
                                            Wag     Blok   verboden 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Halteverboden, de loklijst, Chg. 
 
                                                     Halte  verboden 
                                                         1 -> V 200 
                                                         2      E 10 
                                                        Chg 
 
-Selecteer de lok en druk op Chg. 
 
                                            Lok 1 Halteverbod 
                                                                  
                                                         
                                           Add               Del 
 
-Druk nu op Add voor invoer en toets nu het bloknr. in en druk dan op OK. 
 
                                            Lok 1 Halteverbod 
                                          A                        <- 
                                                         
                                           Add               Del 
 
Moet er meerdere halteverboden komen voor de zelfde lok druk dan weer op Add.                                          
Om het Halteverbod op te heffen selecteer dan eerst het op te heffen blok en druk dan beide Del-
toetsen in. 
                                                                                                                                                            



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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24F-‐1.0	  Treinprioriteiten	  	  (=	  blokprioriteit	  in	  Display).	  
	  
	  	  
Alle treinen hebben doorgaans hetzelfde prioriteitsniveau. Niveau “0”. 
Dit betekent dat Raptor standaard geen onderscheid maakt tussen treinen bij het maken van 
automatische selecties van welke trein het eerst mag vertrekken. Deze module stelt u in staat om 
via prioriteiten voor elke trein voor elk blok Raptor te dwingen om een trein voor vertrek te 
selecteren, de baansituatie in aanmerking genomen, met de hoogste prioriteit als eerste. 
Voorbeeldtoepassingen hiervan zijn verschillende prioriteiten voor intercitytreinen boven lokale 
treinen en/of lange "zware" vracht treinen ten opzichte van kleinere goederen treinen, etc, etc. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Wag. -> Blokprioriteiten en druk dan op OK. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Blokprioriteit, de loklijst, Chg. 
	  
                                                     Blok - prioriteit 
                                                         1 -> V 200 
                                                         2      E 10 
                                                        Chg 
	  
-Selecteer de lok en druk op Chg. 
 
                                                   Lok 1     Prioriteiten 
 
 
                                                       Add            Del 
 
-Druk nu op Add voor invoer. 
-Toets nu het bloknr.of spoornr. in en druk dan op OK. 
-Toets nu de prioriteit in die je aan de lok wilt geven, de prioriteit geef je aan met een getal tussen  
  -99 en 99 en druk dan op OK. 
-Het getal -99 geeft de laagste prio aan (wacht dus tot alles vrij is) en het getal 99 de hoogste prio  
 en gaat dus altijd voor. (alle getallen tussen-99 en 99 zijn bruikbaar) 
 
Bijvoorbeeld:  
Kleine goederentrein heeft prio. -50, 
Railbus heeft prio.                      -20, 
Stoptrein heeft prio.                    -10, 
Goederentrein heeft prio.               0, 
Sneltrein heeft prio.                      10, 
ICE heeft prio.                              50, 
Thalys heeft prio.                         99. 
 



Bij deze module is het –teken actief onder toets O, met andere woorden om b.v.  prioriteit -50 in te 
voeren toets dan gewoon 050 in en de eerste cijfer wordt gelijk -, 2e cijfer 5 en blijft 5, 3e cijfer 0 en 
blijft 0, resultaat: -50 in display. 
Alle getallen tussen -99 en 99 kunnen gebruikt worden. 
 
 Moet er meerdere trein-/blokpriorteiten komen voor de zelfde lok druk dan weer op Add.         
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld.   
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34F	  –	  1.0	  Rijweg	  verboden.	  	  
	  
	  
Normaal laat Raptor via module 004 Blokverboden bepaalde treinen niet rijden naar bepaalde 
bestemmingsblokken. Deze module 034 maakt dat rijwegbeperkingen kunnen worden ingesteld 
voor elke afzonderlijke trein, i.p.v. een totaal blokverbod zoals bij module 004, om te voorkomen 
dat de totale toegang van een blok verhinderd wordt als alleen één van de mogelijke 
toegangsrijwegen slechts het probleem vormt. 
Voorbeelden zijn bepaalde treinen die ontsporen over bepaalde wissels afkomstig uit een 
bepaalde rijweg "hoek" en/of te voorkomen dat een kortgekoppeld trein, zoals een ICE, lelijk gaat 
"zigzaggen" over emplacementen als deze vanaf een andere kant recht kan komen aanrijden, enz, 
enz. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Wag. -> RIJWEG VERBODEN en druk op OK. 
 
                                             Wag     Blok   verboden 
                                            Wag -> RIJWEG  VERBODEN 
                                            Wag     Blok   prioriteit 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Rijweg Verboden, Loklijst, Chg. 
 
                                                      Rijweg  verboden 
                                                          1 -> V 200 
                                                          2      E 10 
                                                              Chg 
 
-Selecteer de lok en druk op Chg. 
 
                                                   Lok 1  Rijwegverbod 
                                               .……..    ->  ……….        
                                   
                                            Add             Chg              Del 
 
-Druk nu op Add, 
-Voer bloknr. of spoornr. in van vertrek  en druk op OK. 
-Voer nu bloknr of spoornr. van bestemming druk op OK ter afsluiting. 
                                     
Module 034 is uit te breiden met module  044 = Rijweg verboden rijrichting (B/V/A) 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  44F–	  1.0	  Rijweg	  verboden	  rijrichting(B/V/A)	  afhankelijk.	  
	   
	  
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Wag. -> RIJWEG VERBODEN en druk op OK. 
 
                                             Wag     Blok   verboden 
                                            Wag -> RIJWEG  VERBODEN 
                                            Wag     Blok   prioriteit 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Rijweg Verboden, Loklijst, Chg. 
 
                                                      Rijweg  verboden 
                                                          1 -> V 200 
                                                          2      E 10 
                                                              Chg 
 
-Selecteer de lok en druk op Chg. 
 
                                                   Lok 1  Rijwegverbod 
                                                   .……..    ->  ……….        
 
                                            Add             Chg              Del 
 
-Druk nu op Add, 
-Voer bloknr. of spoornr. in van vertrek ( b.v.: 5 ) en druk op OK, 
-Voer nu bloknr of spoornr. van bestemming ( b.v.: 10 ) en druk op OK, 
 
                                                   Lok 1  Rijwegverbod 
                                                      5    ->    10             B    
                                   
                                            Add             Chg              Del 
 
Is module 044 geactiveerd (Rijweg Verboden Rijrichting) dan komt de letter B er achter te staan 
wat inhoud dat de lok ongeacht hoe hij op de baan staat een rijweg-verbod heeft. 
Door nu op de CHG-knop te drukken kan men de letter B veranderen in:  
V = rijwegverbod vooruit ( cab.1-zijde of bij trek-duw de lok voorop ), 
A = rijwegverbod achteruit ( cab.2-zijde of bij trek-duw het stuurrijtuig voorop ), 
B = rijwegverbod ongeacht hoe de trein/lok staat. 
 
-Druk op OK ter afsluiting.                                                                                                                       



                                               
Module 044 zit na activering verweven met module 034 
 
Module 044 is uit te breiden met module  064 = Rijweg GEboden  
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
                                  
86 
             54F - 1.0 Blok inrij verbod met maximale looptijd 
 
Met deze module 054 (in combinatie met module 004) kan een blokverbod slechts een bepaalde 
instelbare tijd van toepassing zijn. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld een bepaalde (pendel)trein 
bij voorkeur hard te dwingen naar een bepaald spoor te gaan (terwijl er ook “makkelijker rijweg – 
alternatieven zijn”) en daarbij de instelbare tijd te gebruiken en te “wachten” totdat het gewilde 
bestemmingsblok en/of (kruisende) emplacement vrij gekomen is. Om te voorkomen dat de 
(pendel)trein te lang moet wachten, en daardoor naar de mening van de gebruiker zelf de andere 
treinen “te veel ophoudt” is deze modue 054 dan ook een uitbreiding op “absoluut” blokverbod 
module 004 waarbij uitsluitend net zo lang gewacht wordt totdat de (pendel)trein naar zijn 
bestemming kan rijden. 
 
Module 054 zit na activering verweven in module 004 en is te gebruiken vanaf firmware Rel.1515. 
 
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 OK drukknop te drukken.  
	  
                                                  Lok  Functies – Acties 
                                                 Wag -> BLOK  VERBODEN 
                                                 Wag  Haltetijden  relatief 
                                                    Draai      OK         RUN 
	  
Hierna ziet u in de display welke loc’s zijn ingevoerd in Raptor.  
We kiezen door middel van de draaiknop de juiste loc, in het voorbeeld de loc met decoder-adres 2  
	  
                                                 Blok  verboden 
                                                 1     V 200 
                                                 2 -> E 10 
                                                    Chg 
	  
Door nu de Chg toets in te drukken komt u in het volgende scherm. 
	  
Druk nu de Add toets in, in het invulveld wat nu op de display verschijnt vult u vanaf het toetsen-
bord de bloknaam in (b.v. 21). Deze bloknaam moet wel bekend zijn in Raptor. Druk op de OK 
toets, toets nu een bepaalde tijd in, b.v.: 60 ( instelbaar tussen 0 en 999 ) en druk dan op OK 
 
                                                 Lok  2  Blokverboden 
                                                 21           ->         60 
 
                                                   Add            Del 
 



Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u dit menu door op de OK toets of de drukknop te 
drukken. 
 
Wil men de tijd veranderen: toets Add -> bloknr. -> gewijzigde tijd -> OK en het oude bloknr met de 
te wijzigen tijd wordt gelijk overschreven met bloknr. en nieuwe tijd. 
 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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                         64F – 1.0 Rijweg GEboden 
 
Met deze module (in combinatie met module 044) kan men met “zachte dwang” een voorkeur van 
rijwegen per trein ingesteld worden, indien de mogenlijke bestemmingsblokken reeds vrij zijn. 
Daarentegen maakt deze module het wel mogenlijk om UITgeschakelde rijwegen te laten berijden. 
 
Module 064 zit na activering verweven in module 044 en is te gebruiken vanaf firmware Rel.1515. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Wag. -> RIJWEG VERBODEN en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Rijweg Verboden, Loklijst, Chg. 
 
                                                      Rijweg  verboden 
                                                          1 -> V 200 
                                                          2      E 10 
                                                              Chg 
 
-Selecteer de lok en druk op Chg. 
 
                                                   Lok 1  Rijwegverbod 
                                                   .……..    ->  ……….        
 
                                            Add             Chg              Del 
 
-Druk nu op Add, 
-Voer bloknr. of spoornr. in van vertrek ( b.v.: 5 ) en druk op OK, 
-Voer nu bloknr of spoornr. van bestemming ( b.v.: 10 ) en druk op OK, 
 
                                                   Lok 1  Rijwegverbod 
                                                      5    ->    10             B    
                                   
                                            Add             Chg              Del 
 
Is module 044 geactiveerd (Rijweg Verboden Rijrichting) dan komt de letter B er achter te staan 
wat inhoud dat de lok ongeacht hoe hij op de baan staat een rijweg-verbod heeft. 
Door nu telkens op de CHG-knop te drukken kan men de letter B veranderen in:  
V = rijwegverbod vooruit ( cab.1-zijde of bij trek-duw de lok voorop ), 
A = rijwegverbod achteruit ( cab.2-zijde of bij trek-duw het stuurrijtuig voorop ), 
B = rijwegverbod ongeacht hoe de trein/lok staat. 
 
Is module 064 geactiveerd (Rijweg Geboden) dan komt er een 4e letter erbij n.l. de letter G, met 
andere woorden: Door nu telkens op de CHG-knop te drukken kan men de letter B veranderen in:  
V = rijwegverbod vooruit ( cab.1-zijde of bij trek-duw de lok voorop ), 



A = rijwegverbod achteruit ( cab.2-zijde of bij trek-duw het stuurrijtuig voorop ), 
B = rijwegverbod ongeacht hoe de trein/lok staat. 
G = rijweg geboden met “zachte dwang”. 
 
-Druk op OK ter afsluiting.                                                                                                                       
                                               
Module 064 zit na activering verweven in module 044 en is te gebruiken vanaf firmware Rel.1515 
of hoger. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld.                              
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                                       5G-‐1.0	  	  LOCFUNCTIES	  PER	  DECODER.	  
	  
	  	  In dit menu worden de functies van een locdecoder ingesteld. Er zijn 8 functies per locdecoder 
per rijweg in te stellen en is uit te breiden met module 082, de locdecoder moet wel voorzien zijn 
van de functies.  
	  
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 OK drukknop te drukken.  
	  
                                                 Lok  Afrem gewicht 
                                                 Lok ->FUNCTIES-ACTIES 
                                                 Wag  Blok  verboden 
                                                 Draai       OK           RUN 
	  
Wanneer u het menu heeft geopend ziet u op het volgende scherm de loc’s die zijn ingevoerd in 
Raptor, door met de draaiknop te draaien kiest u de loc waarvan u de functies wil instellen. 
Wanneer de loc van uw keuze wordt aangegeven de pijl aan de linkerzijde drukt u op de Chg toets.  
	  
                                            Lok  1  Functie / Act 
                                            2      ->3       4<- re 
 
                                                Add        Del 
	  
U drukt op de Add toets om in het invulscherm te komen, hier ziet u de invulvelden. In het eerste 
veld vult u het vertrek blok in, hierna drukt u op de drukknop of OK en gaat de cursor naar het 
volgende invulveld, het blok van bestemming. Nadat daar het juiste blok is ingevuld drukt u weer 
op de drukknop of OK. In het volgende invulveld vult u het functienummer in van de locdecoder, 
door weer op de te drukken op OK komen de keuze mogelijkheden te voorschijn zoals hieronder 
beschreven: 
 vt uitgeschakeld vlak voor vertrek van de trein, vóór het schakelen van de wissels en het sein. 
 VT ingeschakeld vlak voor vertrek van de trein, vóór het schakelen van de wissels en het sein. 
 Vt omgedraaid vlak voor vertrek van de trein, vóór het schakelen van de wissels en het sein. 
 re uitgeschakeld bij activering van de afremprocedure via een remmelder. 
 RE ingeschakeld bij activering van de afremprocedure via een remmelder. 
 Re omgedraaid bij activering van de afremprocedure via een remmelder. 
 ak uitgeschakeld bij aanraking van de aankomstmelder/stopmeldpunt. 
 AK ingeschakeld bij aanraking van de aankomstmelder/stopmeldpunt. 
 Ak omgedraaid bij aanraking van de aankomstmelder/stopmeldpunt. 
 ro uitgeschakeld bij aanraking van de roodmelder. 
 RO ingeschakeld bij aanraking van de roodmelder. 
 Ro omgedraaid bij aanraking van de roodmelder.  
Om de juiste keuze op te zoeken drukt u telkens op OK, wanneer u de keuze heeft bepaald drukt u 
op de Yes toets, rechts onder in de display verschijnt nu JA en door nogmaals op de OK  toets 
ofdrukknop in te drukken is uw keuze ingevoerd. 



 
Als module 015 is geactiveerd en géén uitsteltijd v/d functieactie nodig is druk dan nogmaals op 
OK, anders eerst de uitsteltijd v/d functieactie in seconden invoeren (b.v.: 5 = 5 seconden) en dan 
pas op OK.  
Het “omdraaien” van de functie betekent dat deze wordt uitgeschakeld indien deze ingeschakeld 
stond en vice versa. Sommige loc decoder functies worden altijd actief met het veranderen van de 
huidige geschakelde toestand. Dan kunt U de “omdraai” actie toepassen zodat de functie altijd 
reageert. 
De functie actie bij remmelders is aan een extra voorwaarde onderhevig. Bij een remmelder wordt 
een functie actie slechts dan uitgevoerd indien de locomotief, als gevolg van een naderend rood 
sein, daarwerkelijk gaat afremmen.      
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Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt dat U “piepende remblok geluiden” alleen kunt 
laten horen indien het naderende sein inderdaad rood is, terwijl remgeluiden achterwege blijven 
indien de locomotief mag doorrijden!                                                   
Ook de “station inrij-bel” kan op deze manier alleen luiden indien de trein echt gaat stoppen in het 
station en wederom niet hoorbaar is bij doorrijden.  
                                                                                                                                                                               
Verschillende functie acties op melders kunnen TEGELIJKERTIJD ingesteld zijn op één of 
meerdere rijwegen zodat vrijwel elk (geluids)functie scenario te realiseren is!          
                                                                                                                                                                              
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u dit menu door op de OK toets of de drukknop te 
drukken.  
 
Module 015 is een aanvulling op module 005 en zorgd voor de uitsteltijd v/d functie. 
Module 082 is een aanvulling op module 005 en maakt lokfunctie F13 t/m F24 (DCC) bedienbaar. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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      15G	  –	  1.0	  Uitsteltijden	  bij	  automatische	  lokdecoderfunktie	  -‐	  	  	  	  	  	  	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sturingen.	  	  
	  
Met deze module is het mogelijk om een functie actie te activeren, geconfigureerd via module 005 
met een instelbare vertragingstijd/uitsteltijd, d.m.v. een opgegeven aantal seconden na het 
bereiken van het geconfigureerde S88 ingang en/of het vertrek van de trein. Dit geeft u de 
mogelijkheid om zelfs hele lijsten van geluiden en effecten te creëren, voor elke individuele trein, 
op de baan, zelfs op plaatsen waar helemaal geen S88ingang aanwezig is. Zodat S88 ingangen 
per trein “virtueel” geplaatst kunnen worden. 
Heeft module 005 nodig om te werken en is na activering verweven in module 005. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Lok -> FUNCTIE-ACTIES en druk op OK. 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Functie-Acties, de ingevoerde lokadressen en de letters 
Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Functie-‐Acties	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  -‐>	  V200	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  E	  10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
- Selecteer d.m.v. de draaiknop de lok en druk dan op de Chg-toets, op het scherm verschijnt nu 
het geselecteerde lok-adres, de geselecteerde rijwegen waar de functie-actie moet gelden, de 
geselecteerde functie ( zie bij 5G – 1.0) en het getal “0”. Indien er nog geen rijweg(en) voor de 
functie-actie is ingevoerd dan staat er in het scherm: Lok 1 Functie / Act, Add en Del 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    Lok  1  Functie / Act 
                                       2      ->3       4<- re            0 
 
                                                Add        Del 
	  
-Druk nu op Add en er komen 5 invulvelden erbij, volg nu de instructie zoals beschreven  
 bij  5G – 1.0. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  1	  	  Functie	  /	  Act	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  -‐>	  3	  	  	  	  	  	  	  4<-‐	  re	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  -‐>	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  -‐	  	  -‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
Moet er in de geselecteerde rijweg alleen een uitsteltijd ingevoerd worden, of gewijzigd, voer dan 
eerst de rijweg in dan de functie + functie-actie zoals beschreven bij 5G – 1.0 en dan de 
(nieuwe)uitsteltijd en druk dan op OK en de oude gegevens van de betreffende rijweg wordt dan 
verwijdert en de nieuwe gegevens staan nu in het scherm. 
	  	  
                                            Lok  1  Functie / Act 



                                            2      ->3       4<- re           0 
                                            2      ->3       4<- re          10 
                                                Add        Del 
	  
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  
	  	  	  	  	  25G	  –	  1.0	  Voer	  schakelopdracht	  uit	  bij	  trein	  passages.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Deze module stelt in staat decoderadres uitgangen te schakelen bij het passeren van de 
geconfigureerde trein. Voorbeelden zijn lichtindicators voor controle op externe dashboards welke 
aangeven welke trein bij de opgegeven blok staat, en/of het aansturen van externe geluidspelers 
als speciale effecten met spoorwegovergangen, etc, etc. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Wag -> PASSEER ARTIKEL en druk op OK. 
 
                                            Wag     Snelheid in blok 
                                            Wag -> PASSEER  ARTIKEL 
                                            Wag     Haltetijden  relatief 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Passeer Artikel, de ingevoerde lokadressen en de letters 
Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Passeer	  Artikel	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  -‐>	  V200	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  E	  10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Druk nu op de Chg-toets,	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  1	  	  Passeer	  MA	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
-Druk nu op Add en er komen 4 invulvelden erbij 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  1	  	  Passeer	  MA	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐	  	  -‐-‐-‐	  	  -‐-‐-‐	  	  -‐-‐-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
-Vul in het 1e veld het blok-/spoornr. in, en druk op OK 
 
 In dit veld wordt één van uw blokaanduidingen ingevuld, welke de trein moet passeren om  
 onderstaand(e) artikel(en) te  schakelen. Merk op dat voor elke locomotief meerdere passeer- 
 artikelen per blok toegekend mogen worden. 
 



-Vul in het 2e veld het nummer van het magnetische artikel in, en druk op OK.  
 ( geldige waarden 1 t/m 255 ).  
 
 Vul het nummer van het magnetische artikel in, welke gestuurd wordt aan de hand van   
 bovenstaande gegevens. Aangezien artikel nummers in één en hetzelfde blok kunnen verschllen  
 met de treinen, zijn ook hier vele toepassingen denkbaar. Op het externe seintableau kunt u  
 bijvoorbeeld niet alleen zichtbaar maken OF er een trein in een bepaald blok staat, maar zelfs om  
 WELKE trein het gaat. En in het geval een stortwagentrein passeert, wordt alleen voor dit soort  
 treinen stortkleppen geopend, enz. enz. 
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-Vul in het 3e veld het  Roodstand uitsteltijd in, en druk op OK ( geldige waarden 0 t/m 240 ). 
 
 Vul hier het aantal seconden in, dat na aankomst, van de trein in het blok, eerst moet verstrijken  
 alvorens het passeer-artikel in de Roodstand gezet wordt. 
 
-Vul in het 4e veld het Groenstand uitsteltijd in. ( geldige waarden 0 t/m 240 ). 
 
 Idem voor de Groenstand. Deze tijd staat standaard op één seconde.Indien in het blok-/spoor  
 geen afmeldpunt ligt, blijft het passeer-artikel gedurende deze tijd in de Roodstand.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

35G	  -‐	  1.0	  	  lokadressen	  in	  wisselstraat	  met	  functie	  nummer	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rood	  of	  Groen.	  	  
	  	  
Deze module laat lokdecoder functiesturingen toe (licht, geluid etc.) vanuit Wisselstraten naast de 
gebruikelijke wisseldecoder instellingen. Kan worden gebruikt om bijvoorbeeld digitale kranen en/of 
speciale draaischijven met locdecoder functies aan te sturen met de uitvoering van een rijweg, etc. 
 
In de module 0B7 – 0 “wisselstraat” wordt eerst de betreffende wissels ingevoerd die moeten 
schakelen voor een bepaalde rijweg. 
Bij deze lijst kan nu ook lokadressen met hun lok-functies ingevoerd worden, in de wisselstraat kan 
je dan bijvoorbeeld een regel hebben: 102 2R. 
Wat dan zou beteken, zet van lok 102: functie 2 op Rood. 
 
Voorbeeld: 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw-> WISSELSTRAAT en druk op OK. 
 
                                     Rijw       Blok - Kruisingen 
                                     Rijw -> WISSELSTRAAT  VAN RIJWEGEN 
                                     Rijw       REMmelder 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop de wisselstraat waar de functiesturing moet plaats vinden en druk  
 dan op de Chg toets. 
 

                                             Wissels  1 -> 2 
                                                 12 -> R 
                                               
                                            Add           Del 
	  
-Druk nu op de Add toets en vul het lokdecoder-adres (b.v. 102) in en druk daarna op OK, 
-Toets nu het functie-nummer in (b.v. 2) en dan de letter R of G d.m.v. de Article drukknoppen in 
  en dan op OK. 
  Indien module 018 is geactiveerd dan kan men ook nog de schakel-uitsteltijd invoeren en sluit af  
  met OK 
	  
                                             Wissels  1 -> 2 
                                                 12 -> R 
                                               102     2R 
                                            Add           Del 
	  
	  



Meestal is deze toepassing van module 035 en 045 tbv  “kranen, loodsdeuren of draaischijven” die 
door lokdecoders aangestuurd worden. 
 
Let wel op dat het lokdecoder-adres wel een vrij adres is welke niet in gebruik is als seinpaal, 
wisseladressen kan wel. 
  
Deze module is na activering verweven met module 0B7 – 0. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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45G	  –	  1.0	  	  Lokadressen	  in	  wisselstraat	  met	  snelheidsopdracht.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Deze module laat lokdecoder snelheden sturingen toe vanuit Wisselstraten naast de gebruikelijke 
wisseldecoder instellingen. Kan worden gebruikt om bijvoorbeeld digitale kranen en/of speciale 
draaischijven met locdecoders aan te sturen met de uitvoering van een rijweg, etc. 
 
In de module 0B7 – 0 “wisselstraat” wordt eerst de betreffende wissels ingevoerd die moeten 
schakelen voor een bepaalde rijweg. 
Bij deze lijst kan nu ook lokadressen met hun snelheids-sturingen ingevoerd worden, in de 
wisselstraat kan je dan bijvoorbeeld een regel hebben: 102 10 
Wat dan zou beteken, geef lok 102 snelheidsopdracht 10 (omschakelen kan ook). 
 
Voorbeeld: 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw-> WISSELSTRAAT en druk op OK. 
 
                                     Rijw       Blok - Kruisingen 
                                     Rijw -> WISSELSTRAAT  VAN RIJWEGEN 
                                     Rijw       REMmelder 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop de wisselstraat waar de snelheidsopdracht moet plaats vinden en 
druk dan op de Chg toets. 
 

                                             Wissels  1 -> 2 
                                                 12 -> R 
                                               
                                            Add           Del 
	  
-Druk nu op de Add toets en vul het lokdecoder-adres (b.v. 102) in en druk daarna op OK, 
-Toets nu de snelheidsopdracht in (b.v. 10) en dan op OK. 
 Indien module 018 is geactiveerd dan kan men ook nog de snelheidsopdracht-uitsteltijd invoeren  
 en sluit af met OK 
	  
                                             Wissels  1 -> 2 
                                                 12 -> R 
                                               102     10 
                                            Add           Del 
	  
Meestal is deze toepassing van module 035 en 045 tbv  “kranen, loodsdeuren of draaischijven” die 
door lokdecoders aangestuurd worden. 



 
Let wel op dat het lokdecoder-adres wel een vrij adres is welke niet in gebruik is als seinpaal, 
wisseladressen kan wel. 
  
Deze module is na activering verweven met module 0B7 – 0. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55G	  –	  1.0	  	  Aankomstacties	  (wissel/sein)lijst.	  
	  
	  	  
Normaal gesproken voert Raptor eerst de wisselstraat uit voordat de bijbehorende trein gaat rijden. 
Met deze module is het tevens mogelijk om een andere tweede wisselstraat te activeren NADAT 
de bijbehorende trein is aangekomen in het volgende blok van bestemming. Hiermee kan men 
bijvoorbeeld draaischijven en/of rolbruggen terug kunnen laten lopen naar hun beginpositie, het 
weer sluiten van lokloodsdeuren, enz, enz. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> AANKOMST – ACTIES en druk op OK. 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Aankomst-acties, de ingevoerde rijwegen, Chg, 
Yes=schakelen. 
 
                                         Aankomst – Acties 
                                         10      -> A             <- 
                                         11      -> A    
                                     Chg          Yes=schakelen 
	  
-Selecteer nu d.m.v. de draaiknop de gewenste rijweg (b.v. 10 -> A) en druk op Chg, 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ARTIKEL	  	  	  	  	  10	  	  -‐>	  A	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
-Druk nu op Add, 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ARTIKEL	  	  	  	  	  10	  	  -‐>	  A	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐	  	  -‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
-Vul in het 1e veld het adres van het wissel (of van een andere schakel of magneetdecoder die b.v.  
 de loods-deuren laat openen en sluiten) in en druk op OK  ( geldige waarden 1 t/m 255 ). 
-Vul in het 2e veld R of G in d.m.v. de drukknoppen Article R of Article G en druk op OK. 
 Als module 018 (schakeluitsteltijd van artikelen in wisselstraat-sturing) ook is geactiveerd dan is er 
 nog een 3e invulveld aanwezig met de mogenlijkheid om daar een schakeluitsteltijd in te voeren 
 (geldige waarden 0 t/m 240 ). 
Om nog meer wissels toe te voegen druk dan weer op Add. 
 



Samengevat: Module 055 wordt net zo ingevuld als een “normale” wisselstraat, zie 0B7-0. 
Echter die “wisselstraat” wordt pas uitgevoerd als de trein in het bestemmingsblok is 
AANGEKOMEN. Terwijl bij een “normale” wisselstraat deze wordt uitgevoerd net vóórdat de trein 
vanaf het herkomstblok vertrekt. 
M.a.w.: er staat een trein b.v. op sp.10 om naar sp.A te rijden, voordat dit gebeurd komen eerst de 
wissels in de juiste stand en dan gaat de trein rijden. Is de trein op sp.A aangekomen dan wordt via 
de stop-/aankomstmelder de Aankomst-actie gestart die is ingevoerd bij de rijweg: 10 -> A 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6H	  –	  1.0	  	  Kopstations	  en	  Pendeldiensten.	  	  
 
	  
Met deze module is het mogelijk om kopblokken in te voeren. Kopblokken worden gebruikt om een 
locdecoder de opdracht te geven om in tegengestelde richting het blok te verlaten. Daardoor is er 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld een pendeldienst in te stellen, of rangeerwerk op het rangeer- 
emplacement automatisch te laten uitvoeren. 
 
-Selecteer d.m.v.de draaiknop: Rijw -> KOPSPOOR RIJWEGEN en druk dan op OK. 
 
                                         Rijw      Minimale  Afsluit 
                                         Rijw -> KOPSPOOR RIJWEGEN 
                                         Rijw      Hp1  uitsteltijd 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu: KOPspoor rijwegen, de geregistreerde rijwegen,de letter N (nee),  
 Chg 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  KOPspoor	  rijwegen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blok-‐/	  spoor	  -‐>	  Blok-‐/	  spoor	  	  <-‐	  N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blok-‐/	  spoor	  -‐>	  Blok-‐/	  spoor	  	  	  	  	  	  N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Druk nu op Chg, letter N begint nu te knipperen, druk nu op de YES knop en letter N verandert nu 
 in de letter J wat aangeeft dat het aankomstblok nu kopblok is geworden. 
-Druk nu op OK voor bevestiging. 
-Druk op Chg voor wijziging / terug draaien van J naar N en sluit af met OK. 
 
Let op: 
Heeft module 034 nodig om alle doorgaande treinen een rijwegverbod te geven om niet in 
tegengestelde rijrichting terug te gaan rijden (met andere woorden: achteruit gaan rijden), 
Heeft module 016 nodig indien “Kopspoor rijwegen” wordt geactiveerd op een doorrij station, 
Heeft module 026 nodig om het Hoofdsein in tegenover gestelde rijrichting veilig te zetten, 
Heeft module 036 nodig om het Aftak-Hoofdsein in tegenover gestelde rijrichting veilig te zetten, 
Heeft module 046 nodig als “kopspoor rijwegen” wordt geactiveerd op een station dat in 
2-richtingen wordt bereden. 
 
Let op: Als voorwaarde voor het kunnen instellen van kopblokken dienen de desbetreffende 
aankomstpunten/stopmelders van het blok en het hoofdsein Hp0/Hp1 een waarde te bevatten. 
Indien een van deze instellingen geen waarde heeft (nul) dan is het niet mogelijk om een blok door 
een J(a) te veranderen in een kopblok.  
 



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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
 
 
 
 
 
 
	  
                                                                                                                                            97 
16H	  –	  1.0	  Kopstation	  combineren	  met	  doorrij-‐stationsspoor.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Aanvulling op module 006, maar met een extra onderscheid configuratie voor het maken van een 
kop of eindstation op een normaal stationsspoor om bepaalde treindiensten te ondersteunen. 
Voorbeelden hiervan zijn Railbussen terug te laten rijden (naar een andere spoor) terwijl intercity's 
doorrijden, etc, etc. 
Heeft module 006 nodig om te werken en zit na activeren verweven in module 006 
 
-Selecteer d.m.v.de draaiknop: Rijw -> KOPSPOOR RIJWEGEN en druk dan op OK. 
	  
                                     Rijw       Blok - Kruisingen 
                                     Rijw -> WISSELSTRAAT  VAN RIJWEGEN 
                                     Rijw       REMmelder 
                                                 Draai       OK           RUN 
	  
Op het scherm verschijnt nu: KOPspoor rijwegen, de geregistreerde rijwegen,de letter N (nee),  
 Chg 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  KOPspoor	  rijwegen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blok-‐/	  spoor	  -‐>	  Blok-‐/	  spoor	  	  <-‐	  N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blok-‐/	  spoor	  -‐>	  Blok-‐/	  spoor	  	  	  	  	  	  N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
Na activering van module 016 verschijnt er achter het blok-/spoor de letter “N”, zie voor verdere 
beschrijving bij 6H – 1.0. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
 
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
98 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  26H	  –	  1.0	  	  Hoofdsein	  Hp0/Hp1	  in	  per	  rijweg	  i.p.v.	  blok	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  instelbaar.	  
	  	  
Normaal gesproken stuurt Raptor automatisch een standaard hoofdsein aan in elk blok. Maar als 
bijvoorbeeld een trein, afwijkend van de normale doorrijrichting door een blok, weg moet rijden in 
de tegenovergestelde richting (zie module 016), dan kan het noodzakelijk zijn om een ander 
tegenoverliggend hoofdsein decoder- adres voor de tegenovergestelde rijweg aan te geven. Dat is 
mogelijk met deze module.    
Na activeren is deze module verweven in module 0B6 – 0. 
	  
Standaard in Raptor (zie module 0B6-0): 
	  
                                          Blk     STOPmelder 
                                          Blk -> HOOFDSEIN  HPO / HP1 
                                          Blk     Hernoem blokken 
                                             LOK     0 – 9      RG 
	  
Na selecteren: 
	  
                                        Hoofdsein  HpO / Hp1 
                                        -> 10           125 
 
                                                  Chg 
 
In het voorbeeld wordt in blok 10 het hoofdsein 125 aangesloten op seindecoderadres 1 
 
Na activeren van module 026 is nu in het rolmenu de aanduiding: BLK  -> HOOFDSEIN HPO 
/ verdwenen en staat nu onder de vernieuwde naam: RIJW  -> HOOFDSEIN HPO / HP1. 
 
                                          Rijw      Hp1 uitsteltijd 
                                          Rijw -> HOOFDSEIN  HPO / HP1 
                                          Rijw      Machinist Hp1 reactie 
                                             LOK     0 – 9      RG 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> HOOFDSEIN HPO / HP1 en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Hoofdsein Hp0 / Hp1, de ingevoerde rijwegen, de  
 ingevoerde seinnr’s ( zie tekst bij module 0B6 – 0 ) en de letters Chg. 
	  



                                     Hoofdsein  HpO / Hp1 
                                     10        -> A               <- 125 
                                     11        -> A                   126 
                                                  Chg 
	  
	  
-Druk op Chg voor invoer of wijziging v/h seinnr. en sluit af met OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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36H	  –	  1.0	  Aftakhoofdsein	  Hp0/Hp2	  in	  per	  rijweg	  i.p.v.	  blok	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  instelbaar.	  
	  	  
Normaal gesproken stuurt Raptor automatisch een aftaksein aan in elk blok. Maar als bijvoorbeeld 
een trein, afwijkend van de normale rijrichting door een blok, weg moet rijden in de tegenover-
gestelde richting(zie module 016), dan kan het noodzakelijk zijn om een ander tegenoverliggend 
aftaksein decoderadres voor de tegenovergestelde rijweg aan te geven. Dat is mogelijk met deze 
module, die overigens veel lijkt op module 026 maar dan voor aftakseinen. 
Heeft module 047 "Rijweg aftakkingen" en 057 "Aftakhoofdsein Hp0/Hp2 per blok" nodig om te 
werken. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw  -> AFTAKSEIN HP2 en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Aftaksein Hp2, de ingevoerde rijwegen, het getal 0 en de  
 letters Chg. 
-Druk nu op de Chg-knop en het getal 0 gaat knipperen en is nu te veranderen in een nieuw  
 seinnr. en sluit af met de OK-knop. 
	  
                                     Aftakseinsein  Hp2 
                                     10        -> A               <- 0 
                                     11        -> A                   0 
                                                  Chg 
	  
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46H-‐1.0	  	  BLOK-‐KRUISINGEN.	  
	  	  
In dit menu heeft u de mogelijkheid om bi-directionele opstel- / perronsporen aan te geven door het 
invoeren van blok-kruisingen. ( bi-directioneel betekent in 2 richtingen te berijden ) 
 
Principe	  voorbeeld	  1:	  
Over het algemeen kan aan elk baanvak in het railplan ‘n bloknummer toegewezen worden. Indien 
hier niet van afgeweken wordt zal het baanplan, opgeslagen in Raptor, een concrete afspiegeling 
zijn van het werkelijke railplan. Elk bloknummer is dan in het railplan als een concreet baanvak 
terug te vinden. Zoals in figuur 46H-1. 
                                                                                         2,8 
                                             [0014] >>                             S 
[A]  >====|==========================================|====> [B] 
                                                                                                   (O●) 
                                                                                                     14 
Figuur 46H-1 Voorbeeld van een concrete (normale) blokindeling. 
 
Bovenstaand voorbeeld-baanvak heeft bloknummer [0014], het stopmeldpunt {2,8} en is afgesloten 
met seinpaalnummer 14. Tot zover niets bijzonders. 
 
Indien een baanvak als opstelspoor in twee richtingen gebruikt gaat worden, zal een meer abstracte 
bloknummering nodig zijn. Immers zijn blokken en daaraan gerelateerde rijwegen enkel 
gedefinieerd voor ‘n rijrichting.  
Het voorbeeld-baanvak van een in 2-rijrichtingen te berijden spoor kan een blokindeling krijgen als 
in onderstaande figuur 46H-2. 
               3,1                                                                                        2,8 
                S          << [0024]                                         [0014] >>        S 
[A]<====|=====+==============+=============+======|====> [B] 
             (●O )                                                                                      (O●) 
               24                                                                                           14 
                                                           
Figuur 46H-2 Voorbeeld bi-directioneel baanvak met dubbele blokindeling. 
 
Onveranderd blijven de gegevens uit figuur 46H-1. Als contra-rijrichting is nu bloknummer [0024] 
extra gedefinieerd. Raptor kan in de richting van A naar B een trein naar blok [0014] sturen en voor 
de richting B naar A naar blok [0024] sturen. Zonder extra beveiligingen helaas ook tegelijkertijd. 
Volgens het baanplan zijn het immers twee blokken maar volgens het railplan is er maar één 
baanvak! 
 



Om dit letterlijk in goede banen te leiden dient er een wederzijdse BLOK-‐kruising	  geregistreerd te 
worden: 
- Rijweg A -> 0014 -> B krijgt als blok-kruising 0024 
en 
- Rijweg B -> 0024 -> A krijgt als blok-kruising 0014 
 
Daarbij hebben de rijwegen B -> 0024 en A -> 0014 in dit voorbeeld twee verschillende 
stopmeldpunten, maar in Uw toepassing mag dit hetzelfde stopmeldpunt {2,8} zijn.  
 
De blokken [0024] en [0014] hebben hier ook allebei een eigen hoofdseinpaal nummer, maar 
kunnen ook één en hetzelfde hoofdseinnummer delen. 
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Principe	  voorbeeld	  2:	  
Indien het baanplan zodanig is opgesteld dat er rijwegen zijn waarvan de "rails" tussen het blok-van 
herkomst en blok-van-bestemming tegelijk op een ander blok ligt, zoals dit o.a. het geval is bij bi-
directionele opstelsporen, kan gebruikt worden gemaakt van blok-kruisingen. ( bi-directioneel 
betekent in 2 richtingen te berijden ) 
 
Een rijweg heeft een blok-kruising indien de rijweg niet uitgevoerd mag worden als het 'kruisende 
blok' bezet is. 
                                                                                                                                                                              
Stel dat midden op een emplacement een speciaal blok [RANGR] gedefinieerd is waarop een 
rangeerlocomotief kan stoppen. Dan kunnen andere treinen niet het emplacement op gaan, via 
bijvoorbeeld [RYOVE]->[RHOOP] indien deze door het blok [RANGR] lopen. M.a.w. zolang blok 
[RANGR] bezet is blijven die kruisende rijwegen, waaronder [RYOVE]->[RHOOP], geblokkeerd. 
Om dit te realiseren moet aan de rijweg [RYOVE]->[RHOOP] de blok-kruising [RANGR] 
toegekend worden. Zodra de rangeerlocomotief uit het blok [RANGR] verdwenen is, geeft Raptor 
automatisch de kruisende rijwegen weer vrij. 
 
Met blok-kruisingen kunnen een veelvoud aan toepassingen bedacht worden om speciale 
rijbeveiligingen en/of rijmogelijkheden op Uw baan te realiseren. 
 
Merk	  op	  dat	  indien	  het	  voorbeeld-‐baanvak	  een	  stuk	  enkelspoor	  is	  ZONDER	  seinpaal	  en	  
ZONDER	  terugmeldpunt,	  dat	  dan	  het	  hele	  baanvak	  als	  normale	  kruising	  van	  rijwegen	  
beschouwd	  kan	  worden.	  Het	  baanvak	  in	  het	  werkelijke	  railplan	  heeft	  dan	  helemaal	  
GEEN	  nummer(s)	  in	  het	  Raptor	  baanplan	  (nodig).	  	  
	  
Zodra er een seinpaal en/of een terugmeld-aansluiting in een baanvak ligt, dient het als een blok in 
het Raptor baanplan opgenomen te worden. 
 
                                           Rijw    Kruisingen rijwegen 
                                           Rijw -> BLOK-KRUISINGEN 
                                           Rijw   Wisselstraat 
                                             Draai          OK             RUN 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> BLOK-KRUISINGEN en druk op OK. 
 
                                                         Blok-Kruisingen 
                                         Blok-/spoornr.    -> Blok-/spoornr.            <- 
                                         Blok-/spoornr.    -> Blok-/spoornr. 



                                                               Chg 
 
-Selecteer het blok-/spoornr. waar de blokkruising van toepassing moet zijn en druk op de Chg-  
 toets. 
 
                                     B.KRUIS      blok-/spoornr.  -> blok-/spoornr. 
 
 
                                                   Add                          Del 
 
-Druk nu op Add en vul het tegengestelde blok-/spoornr. in. 
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Wanneer meerdere blokken als blok-kruising ingevoerd dienen te worden dan herhaalt u 
bovenstaande handelingen. Er kunnen zoveel blokken als blok-kruisingen per rijweg ingevoerd 
worden als nodig is. 
 
Principe voorbeeld 3 
Er	  is	  een	  station	  met	  4	  perronsporen,	  aan	  de	  linkerzijde	  is	  de	  B-‐zijde,	  aan	  de	  rechterzijde	  is	  het	  de	  A-‐
zijde	  (net	  zoals	  in	  de	  werkelijkheid)	  die	  in	  beide	  richtingen	  bereden	  wordt,	  aan	  de	  rechterzijde	  kan	  een	  
trein	  het	  station	  binnen	  rijden	  van	  b.v.	  blok	  15	  naar	  perronsp.	  1b	  t/m	  sp.4b	  	  en	  van	  de	  linkerzijde	  kan	  
er	  een	  trein	  het	  station	  binnen	  rijden	  van	  b.v.	  blok	  P	  naar	  perronsp.1a	  t/m	  4a.	  Als	  er	  nu	  géén	  Blok-‐
kruising	  is	  ingevoerd	  dan	  kan	  Raptor	  ondanks	  dat	  er	  een	  trein	  staat	  op	  b.v.	  spoor	  4a	  (trein	  kwam	  via	  
blok	  15	  naar	  sp.4b)	  een	  trein	  sturen	  van	  blok	  P	  naar	  sp.4a.	  
	  
Door	  nu	  Blok-‐kruisingen	  in	  te	  voeren	  in	  de	  rijweg	  15	  -‐>	  1b	  =	  met	  blok-‐kruising:	  1a,	  rijweg	  15	  -‐>	  2b	  =	  
met	  blok-‐kruising:	  2a,	  rijweg	  15	  -‐>	  3b	  =	  met	  blok-‐kruising:3a,	  rijweg	  15	  -‐>	  4b	  =	  	  
met	  blok-‐kruising:	  4a.	  
En	  in	  de	  rijweg	  P	  -‐>	  1a	  =	  met	  blok-‐kruising:	  1b,	  rijweg	  P	  -‐>	  2a	  =	  met	  blok-‐kruising:	  2b,	  rijweg	  P	  -‐>	  3a	  =	  
met	  blok-‐kruising:	  3b,	  rijweg	  P	  -‐>	  4a	  =	  met	  blok-‐kruising:	  4b	  wordt	  dit	  voorkomen	  en	  zal	  Raptor	  
indien	  het	  spoor	  bezet	  hetzij	  aan	  de	  A-‐zijde	  of	  hetzij	  aan	  de	  B-‐zijde	  	  geen	  trein	  sturen	  naar	  het	  bezette	  
spoor	  omdat	  op	  dat	  moment	  de	  rijweg	  geblokkeerd	  wordt.	  
	  
                                           Rijw    Kruisingen rijwegen 
                                           Rijw -> BLOK-KRUISINGEN 
                                           Rijw   Wisselstraat 
                                             Draai          OK             RUN 
 
-‐Selecteer	  d.m.v.de	  draaiknop:	  Rijw	  -‐>	  BLOK-‐KRUISINGEN	  en	  druk	  op	  OK.	  
	  Op	  het	  scherm	  verschijnt	  nu	  de	  tekst:	  Blok-‐Kruisingen,	  de	  geregistreerde	  rijwegen,	  Chg.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blok-‐Kruisingen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  -‐>	  	  	  	  	  4b	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  	  	  	  	  -‐>	  	  	  	  	  	  4a	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-‐selecteer	  d.m.v.	  de	  draaiknop	  het	  blok	  waar	  een	  blokkruising	  van	  toepassing	  moet	  komen,	  
	  b.v.	  15	  -‐>	  4b	  
-‐Druk	  nu	  op	  Chg.	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.KRUIS	  	  	  	  15	  -‐>	  4b	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
-‐Druk	  nu	  op	  Add	  en	  voer	  nu	  het	  tegengestelde	  blok	  of	  spoornr.	  in,	  in	  dit	  geval	  4a.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.KRUIS	  	  	  	  15	  -‐>	  4b	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4a	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  103	  
	  
Wanneer meerdere blokken als blok-kruising ingevoerd dienen te worden dan herhaalt u 
bovenstaande handelingen. Er kunnen zoveel blokken als blok-kruisingen per rijweg ingevoerd 
worden als nodig is. 
 
Om een blok-kruising te verwijderen draai totdat de gewenste bloknaam geselecteerd is. Druk 
daarna op beide DEL knoppen om de blok-kruising te wissen. 
                                                                                                                                                           
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 voordat	  Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
104 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56H	  –	  1.0	  Blokkruising	  invertor.	  
	  
	  	  
Normaal gesproken geldt een blokkruising alleen als het desbetreffende blok "bezet" is. Met deze 
module is het tevens per geval onafhankelijk mogelijk om een blokkruising daarentegen juist te 
laten gelden als het desbetreffende blok "vrij" of "leeg" is. Hiermee kan ingesteld worden 
bijvoorbeeld dat (schaduw)stations niet "leeg" kunnen rijden, kopstations treinen kunnen "stapelen" 
op hetzelfde stationkopspoor, enz. 
Heeft module 046 nodig om te werken                                                                                           
 
-Selecteer d.m.v.de draaiknop: Rijw -> BLOK-KRUISINGEN en druk op OK. 
 
                                           Rijw    Kruisingen rijwegen 
                                           Rijw -> BLOK-KRUISINGEN 
                                           Rijw   Wisselstraat 
                                             Draai          OK             RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Blok-Kruisingen, de geregistreerde rijwegen, Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blok-‐Kruisingen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  -‐>	  	  	  	  4b	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  	  	  	  4a	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-selecteer d.m.v. de draaiknop het blok waar een blokkruising van toepassing moet komen, 
 b.v. 15 -> 4b 
-Druk nu op Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.KRUIS	  	  	  	  15	  -‐>	  4b	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4a	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
-Druk nu op Add en voer nu het bloknr. in, in dit geval als voorbeeld:16 en druk dan op OK, 
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.KRUIS	  	  	  	  15	  -‐>	  4b	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4a	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
Er verschijnt nu een rollende tekst: Rijweg (15->4b) verhindering telt als blok (16) BEZET is ?    JA 
 
Maak nu de keuze JA of NEE voor de verhindering, 
 
Kies JA en dan OK: de verhindering telt als blok (16) BEZET is, 
  
Kies NEE en dan OK: 
er verschijnt nu een rollende tekst: Rijweg (15->4b) verhindering telt als blok (16) VRIJ is?    JA  
 
Kies JA en dan OK: de verhindering telt als blok (16) VRIJ is,  
 
Voor het betreffende bloknr. verschijnt nu een schuine streep wat wil zeggen dat de verhindering 
van kracht is wanneer het blok VRIJ is, staat er geen teken voor het bloknr. dan wilt dit zeggen dat 
er verhindering is wanneer het blok BEZET is (zie het verschil tussen blok 4a en 16). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  105	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.KRUIS	  	  	  	  15	  -‐>	  4b	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4a	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  	  16	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
Kies NEE en dan OK: en er verschijnt nu een rollende tekst: Rijweg (15->4b) verhindering telt als 
blok (16) BEZET is?    JA  (het vehaal begint weer opnieuw van voor af aan) 
 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
106	  
	  	  	  	  66H	  –	  1.0	  Handmatige	  rijwegkruisingsadministratie	  (GRATIS).	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Raptor berekent standaard reeds automatisch alle rijwegkruisingen welke in het baanplan voor 
kunnen komen via het vergelijken van alle wisselstraten met elkaar. Echter indien bijvoorbeeld in 
het railplan "echte" railkruispunten zijn gebruikt dan komen deze niet voor in de wisselstraten. 
Deze module maakt het dan mogelijk om deze kruispunten handmatig toe te voegen zonder 
gebruik te hoeven maken van "virtuele wissels". Het omgekeerde is dan ook mogelijk, namelijk het 
handmatig verwijderen van schijnkruisingenvan (o.a. Kato)kruiswisselcombinaties bijvoorbeeld. 
Zodat treinen op zo'n wisselcombinatie, onder hetzelfde decoderadres, elkaar in een bepaalde 
wisselstand toch op hetzefde moment kunnen passeren zonder oponthoud. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> KRUISINGEN RIJWEG en druk op OK. 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Kruisingen rijwegen, de ingevoerde rijwegen en de 
 letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kruisingen	  rijwegen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-selecteer d.m.v. de draaiknop de rijweg en druk dan op de Chg-knop. 
 Op het display verschijnt dan het onderstaande scherm indien Raptor géén rijwegkruising(en)  
 heeft genoteerd tijdens het invoeren van de rijwegen. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R.Kruisingen	  	  15	  -‐>	  1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
Heeft Raptor wél rijwegkruisingen genoteerd tijdens het invoeren van de rijwegen dan verschijnt op 
het display als voorbeeld de kruisende rijwegen met 15 -> 1. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R.Kruisingen	  	  15	  -‐>	  1	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  	  	  	  	  	  10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  	  	  	  	  	  10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
Met de Add en de Del toetsen kan men zelf andere rijwegkruisingen invoeren of verwijderen, maar: 
 
Let op : wijzigingen alleen invoeren indien men heel precies weet wat 
men aan het doen is vooral bij het verwijderen van rijwegkruisingen !!!!!  
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76H	  –	  1.0	  	  PAT-‐	  preventie	  modus.	  	  
	  
	  
Dit is de enige module welke een officiële bijnaam heeft als de "schaakmodule". 
Door de eventuele toepassing van module 046 is het niet ondenkbaar dat doodlopende 
treinsituaties kunnen ontstaan waarbij meerdere treinen in elkaars blokkruisingen zijn gekomen. 
Echter, deze doodlopende situaties kunnen worden voorkomen door de laatste trein, welke de 
doodloopsituatie definitief maakt, te beletten deze positie in te nemen. Daartoe kan met deze 
module de Raptorroute- zoeker per instelbare uitgangsblok het aantal baanplanniveaus diep 
opgegeven worden waarbij Raptor blijft doorrekenen naar mogelijke toekomstige treinposities en 
diegene te selecteren welke geen doodlopende situaties (agv module 046) meer veroorzaakt. 
Heeft module 046 nodig om te werken. 
 
De aanleiding van aanmaak van deze “schaakmodule” is dat men met de handmatige methode via 
module 086 logische blokkruisingen het niet gaat redden om alle mogenlijke pat-stellingen te 
voorkomen. Dat is de aanleiding van aanmaak van deze “schaakmodule” want het was duideljk dat 
het uitrekenen van pat-stellingen geautomatiseerd moest worden omdat er anders eenvoudigweg 
honderden blokkruisingslogica formules nodig zouden zijn.  
 
De gebruiksaanwijzing is een beetje als volgt:  
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Blk -> PATPREVENTIEMODES en druk op OK. 
 
                                           Blk      Machinist Vr0 reactie 
                                           Blk -> PATPREVENTIE MODES 
                                           Blk     Hernoem blokken 
                                             Draai          OK             RUN 
 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Patprevensie modes, de ingevoerde blok-/spoornr’s met 
daarachter het getal “0” en de letters Chg. (de geldige waarden zijn 0 t/m 3 waarvan ‘0’ het laagste 
niveau en ‘3’ het hoogste niveau is). 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Patpreventie	  	  modes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het blok-/spoornr. en druk op de Chg-toets en vul nu het 
baanplanniveau diepte in te beginnen met “0” en sluit af met OK.  
 
Je gaat nu emperisch te werk m.a.w. je wacht totdat de zaak doodloopt. Dan geef je ALLE 
mogenlijke herkomstblokken het getal “1” mee.  
Als de patstelling op die plek niet meer optreed dan ben je klaar. Indien de zaak alsnog doodloopt 
dan vul je het getal “2” als niveau in enz. Maar denk niet hoe hoger hoe beter want het 
patstellingsniveau stijgt mee met de paranoïde besluitvorming van Raptor om treinen dan maar 
niet te laten rijden “voor alle zekerheid” resulterend in een omgekeerde deadlock. Raptor laat de 
treinen niet wegrijden omdat deze denkt dat dan een deadlock ontstaat. 
 
Nogmaals, begin het patniveau laag op ‘1’. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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In combinatie met module 046 kunnen blokkruisingen in logische formules(met "AND", "OR" en 
"NOT" functies) worden opgenomen met het doel de Raptorroutezoeker zodanig te beperken 
opdat buiten -gewone specifieke dienstplangebruikerswensen gerealiseerd kunnen worden. 
Heeft module 046 nodig om te werken. 
 
-Selecteer d.m.v.de draaiknop: Rijw -> BLOK-KRUISINGEN en druk op OK. 
 
                                           Rijw    Kruisingen rijwegen 
                                           Rijw -> BLOK-KRUISINGEN 
                                           Rijw   Wisselstraat 
                                             Draai          OK             RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Blok-Kruisingen, de geregistreerde rijwegen, Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blok-‐Kruisingen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  -‐>	  	  	  	  4b	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  	  	  	  4a	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-selecteer d.m.v. de draaiknop het blok waar een blokkruising van toepassing moet komen, 
 b.v. 15 -> 4b 
-Druk nu op Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.KRUIS	  	  	  	  15	  -‐>	  4b	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4a	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
-Druk nu op Add en voer nu het bloknr. in, in dit geval als voorbeeld:16 en druk dan op OK, 
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.KRUIS	  	  	  	  15	  -‐>	  4b	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4a	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
Nu verschijnt er een rollende tekst: (15->4b) Blok-kruising (16) altijd geldig of begin nieuwe 
reeks ?    JA 
 
Maak nu de keuze JA of NEE voor de blok-kruising, 
 
Kies JA en dan OK: Blok-kruising (16) is nu ingevoerd,  
 
Kies NEE en dan OK: en er verschijnt nu een rollende tekst:  
Verhindering ALLEEN bij Blok-kruising (16) & (4a) TEGELIJKERTIJD ?    JA  
 
Kies JA en dan OK 
 
Voor en achter het betreffende bloknr’s verschijnt nu een accolades (haakje openen / sluiten) wat 
wil zeggen dat de verhindering van kracht is ALLEEN bij Blok-kruising (16) & (4a) 
TEGELIJKERTIJD.  staat er geen accolades voor en na de bloknr.’s dan wilt dit zeggen dat er 
verhindering is wanneer het blok BEZET is. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  109	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.KRUIS	  	  	  	  15	  -‐>	  4b	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  {	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4a	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Add	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del	  
	  
Kies NEE en dan OK: en er verschijnt nu een rollende tekst: (15->4b) Blok-kruisingen (16) altijd 
geldig of begin nieuwe reeks ?    JA  (het vehaal begint weer opnieuw van voor af aan) 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld 
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Normaal gesproken gebeurt het niet dat iemand het baanplan verandert tijdens het automatische 
bedrijf. (Al is het standaard mogelijk om S88 ingangnummers, bloknamen en hoofdseinnummers 
tevens tijdens het automatische bedrijf te wijzigen.) Echter, voor modelspoorclubs al dan niet 
met modulebanen en/of grote treinshows kan het noodzakelijk zijn om toch wijzigingen of zelfs 
hele nieuwe baanplanuitbreidingen te doen zonder de "the show must go on" te onderbreken.  
Dat kan dan met deze module aldus ook tijdens het automatisch bedrijf gedaan worden. 
 
M.a.w.: met deze module is het nu mogenlijk om TIJDENS het automatische proces bij  
“Ryw -> REGISTRATIE RIJWEGEN” nieuwe rijwegen in te voeren of bestaande rijwegen uit te 
schakelen en tevens kan men bij Ryw -> WISSELSTRATEN” nieuwe wissels invoeren of van 
bestaande wissels de gegevens veranderen. 
Het is NIET mogenlijk om de wissels d.m.v. de “Yes”- te laten schakelen. 
 
Na activering is deze module verweven met module 0B2 – 0 en met module 0B7 – 0. 
 
-Selecteer d.m.v.de draaiknop: Rijw -> REGISTREER RIJWEGEN en druk op OK. 
	  
                                           Rijw      Maximale  verlaat 
                                           Rijw -> REGISTREER  RIJWEGEN 
                                           Rijw      Kruisingen  rijwegen 
                                             Draai          OK             RUN 
 
-Zie verder bij module 0B2-0 
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  111	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  I	  –	  1.0	  Voorsein	  Vr0/Vr1	  seinbeeld.	  	  
	  
	  
Voorseinen kunnen met deze module in elk blok geplaatst worden. Bij het seinenstelsel volgens de 
Deutsche Bundesbahn(DB) worden de voorseinstanden Vr0 en Vr1 afgehandeld. Een voorsein 
wordt gesteld afhankelijk de Hp0/Hp1 stand van het eerstvolgende hoofdsein in de, door Raptor, 
uitgestippelde route. Dus volgend op het blok waar het voorsein zelf in staat. Het voorsein neemt 
op die grond NIET de stand aan overeenkomstig het eventuele hoofdsein dat in HETZELFDE blok 
staat! (Indien dit wel de bedoeling is moet het voorsein één (abstract) blok "eerder" geplaatst 
worden.) 
Staat in één blok een voorsein EN een hoofdsein dan kunnen deze als een geïntegreerd 
drielichtshoofdsein geschakeld worden, volgens de Nederlandse Spoorwegen(NS). 
 
Let op: De voorseinen moeten hun eigen decodernummer krijgen t.b.v. Module 007. Met name 
indien er “wissels” liggen tussen de voorseinen en hoofdseinen. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Blk -> VOORSEIN  VR0 / VR1 en druk op OK. 
 
                                           Blk      Nominale  seinstand 
                                           Blk -> VOORSEIN  VRO/VR1 
                                           Blk      Machinist VR0 reactie 
                                             Draai          OK             RUN 
 
Op het scherm verschijnt de tekst: Voorsein Vr0 / Vr1, de blok-/spoornr’s met daarachter  
het cijfer “0” en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voorsein	  	  Vr0	  /	  Vr1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het blok-/spoor waar het voorseinnr. ingevoerd moet worden, 



-Druk nu op de Chg-toets en vul nu het voorseinnr. in en druk dan op OK. 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het volgende blok-/spoor waar het voorseinnr. ingevoerd moet    
 worden, 
-Druk nu op de Chg-toets en vul nu het voorseinnr. in en druk dan op OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  I	  –	  1.0	  Afsluitsein	  Sh0/Sh1.	  	  
	  
	  
Deze module maakt het mogelijk om Afsluitsein Sh0/Sh1 decodernummers te installeren in elk 
blok. Raptor zal volledig automatisch de juiste stand van de Afsluitseinen aannemen volgens de 
lokale Hoofdsein(Hp0/Hp1/Hp2) stand in hetzelfde blok. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Blk -> AFSLUITSEIN  SH0 / SH1 en druk op OK. 
 
                        Blk      Nominale seinstand 
                        Blk -> AFSLUITSEIN SHO / SH1 
                        Blk     Voorsein Vr0/Vr1 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
Op het scherm verschijnt de tekst: Afsluitsein Sh0 / Sh1, de blok-/spoornr’s met daarachter  
het cijfer “0” en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Afsluitsein	  	  Sh0	  /	  Sh1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het blok-/spoor waar het afsluitseinnr. ingevoerd moet worden, 
-Druk nu op de Chg-toets en vul nu het afsluitseinnr. in en druk dan op OK. 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het volgende blok-/spoor waar het afsluitseinnr. ingevoerd moet    
 worden, 
-Druk nu op de Chg-toets en vul nu het afsluitseinnr. in en druk dan op OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  I	  -‐	  1.0	  	  Hp1	  uitsteltijd.	  	  
	  
	  
Normaal wordt elk hoofdsein onmiddellijk groen nadat alle wissels van de rijweg in de juiste stand 
zijn geschakeld. Afhankelijk van uw rijscenario is het mogelijk met deze module het groene 
moment van het hoofdsein uit te stellen in de tijd met een configureerbare aantal seconden na het 
schakelen van de laatste wissel van de rijwegwisselstraat. Zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen 
worden voor draaischijven en/of rolbruggen, enz, enz. 
 
-Selecteer d.m.v.de draaiknop: Rijw -> HP1 UITSTELTIJD en druk op OK. 
 
                                           Rijw      Kopspoor  rijwegen 
                                           Rijw -> HP1  UITSTELTIJD 
                                           Rijw      Hoofdsein Hp0/Hp1 
                                             Draai          OK             RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Hp1 Uitsteltijd, de ingevoerde rijwegen met  
 het cijfer “0” erachter en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hp1	  	  	  uitsteltijd	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	   	  
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop de rijweg,  
-Druk nu op de Chg-toets en vul nu uitsteltijd ( tussen 0 en 240) in en druk dan op OK. 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop de volgende rijweg waar de uitsteltijd  ingevoerd moet    
 worden, 
-Druk nu op de Chg-toets en vul nu de uitsteltijd in en druk dan op OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
114	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  I	  –	  1.0	  	  Machinistreactie	  op	  Hp1	  (op	  zicht).	  	  
	  
	  
Normaal gesproken gaat een trein direct rijden nadat de bekrachtigingsduur van het op groen 
zetten van het hoofdsein is verstreken. Voor een meer realistisch wegrijgedrag is het mogelijk met 
deze module om de trein(lees machinist) reactie met een configureerbare aantal seconden 
vertraging uit te stellen nadat het sein groen geworden is. 
 
-Selecteer d.m.v.de draaiknop: Rijw -> MACHINIST HP1 REACTIE en druk op OK. 
 
                                           Rijw      Hoofdsein Hp0/Hp1 
                                           Rijw -> MACHINIST  HP1  REACTIE 
                                           Blk        STOPmelder 
                                             Draai          OK             RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Machinist Hp1 reactie, de ingevoerde rijwegen met  
het cijfer “0” erachter en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Machinist	  Hp1	  reactie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	   	  
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop de rijweg,  
-Druk nu op de Chg-toets en vul nu de reactietijd ( tussen 0 en 240) in en druk dan op OK. 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop de volgende rijweg waar de reactietijd  ingevoerd moet    
 worden, 
-Druk nu op de Chg-toets en vul nu de reactietijd in en druk dan op OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  115	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47	  I	  –	  1.0	  	  Rijweg	  aftakking	  instellingen.	  	  
	  
	  
De Raptor routezoeker stuurt bij voorkeur treinen over rijwegen welke NIET als aftakking zijn 
opgegeven. (Dit is de standaard instelling van een rijweg.) Dus indien de gebruiker bijvoorbeeld 
van alle inrijwegen van een station, behalve de rijweg die naar het hoofdspoor leidt, als aftakkingen  
opgeeft, stuurt Raptor eerst de treinen naar het/de hoofdspoor/sporen. Pas nadat de hoofdsporen 
bezet zijn stuurt Raptor treinen naar de secondaire nevensporen via de aftakkingen. Daarnaast 
indien in het (herkomst)Blok een aftaksein(Hp2) staat dan wordt deze tevens overeenkomstig deze 
module gesteld. 
 
-Selecteer d.m.v.de draaiknop: Rijw -> AFTAKKING ( HP2 ) RIJWEGEN en druk op OK. 
 
                             Rijw      Wisselstraat 
                             Rijw -> AFTAKKING (HP2) RIJWEGEN 
                             Rijw     REMmelder 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Aftakking ( Hp2 ) rijwegen, de ingevoerde rijwegen met de 
letter N erachter en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aftakking	  (	  Hp2	  )	  rijw	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	   	  
	  
-Druk op de Chg-knop en de letter N gaat nu knipperen, 
-Druk nu op de Yes-knop om de letter “N” (nee) te wijzigen in de letter “J” (ja) en druk daarna op 
OK . 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Werkt	  goed	  tot	  de	  eerstvolgende	  Roodmelder,	  gaat	  na	  passeren	  v/d	  Roodmelder	  de	  snelheid	  verhogen	  ??	  
Is	  de	  lok	  d.m.v.	  de	  Stop-‐uitstel	  module	  (152)	  de	  stopmelder	  voorbij	  gegaan	  dan	  werkt	  de	  module	  047	  bij	  
de	  start/vertrek	  ook	  niet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
116	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  I	  –	  1.0	  Aftakhoofdsein	  Hp0/Hp2	  in	  per	  blok.	  	  
	  
	  
Indien zich een hoofdsein in het blok bevindt, kan met deze module aldaar een eventueel aftaksein 
ingevuld worden. Raptor stelt het aftaksein in combinatie met de instelling van module 047. 
Heeft module 047 nodig om te werken. 
  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> AFTAKSEIN HP2 en druk op de draaiknop of op OK. 
 
                                            Rijw      Hoofdsein  Hp0/Hp1 
                                            Rijw -> AFTAKSEIN  HP2  
                                            Rijw      Machinist Hp1 reactie 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Aftaksein Hp2, de ingevoerde rijwegen met het getal 0  
 er achter en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aftaksein	  Hp2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  	  	  	  	  	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Druk nu op de Chg-toets en voer het seinnr. in en druk op OK, 
-Lees nu de voorbijrollende tekst op de onderste regel van het scherm: 
 
Hp2 Seinbeeldsturing TYPE 1 toepassen ? JA, druk op OK voor bevestiging, of….. 
druk op NO en dan op OK:  
Hp2 Seinbeeldsturing TYPE 2 toepassen ? NEE, druk nu op JA en dan op OK voor bevestiging, of 
druk nogmaals op OK:  
Hp2 Seinbeeldsturing TYPE 3 toepassen ? NEE, druk nu op Ja en dan op OK voor bevestiging, of 
druk nogmaals op OK om terug te keren naar seinbeeldsturing TYPE 1 
 
maak de keuze d.m.v. de toetsen Yes of NO en bevestig met OK. 



 
Wat wordt er nu bedoeld met: Seinbeeldsturing TYPE 1, TYPE 2 of een TYPE 3 toepassen ??? 
Een “oud Marklin mechanisch Hp 2 sein is een: TYPE 1. 
Een mechanisch Viessmann Hp 2 sein is een:   TYPE 2. 
Een (Led)lichtsein Hp 2 is een :                          TYPE 3. 
 
Bij de andere fabrikanten Hp 2 sein-uitvoeringen moet men altijd “even proberen” welk TYPE de 
juiste seinbeelden laat zien. Want één van de drie typen werkt altijd op het gekochte sein… 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  117	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67	  I	  –	  1.0	  Machinist	  reactie	  op	  aftaksein	  Hp2	  stand	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  met	  lage	  snelheid.	  	  
	  
	  
Opgegeven kan worden of de passerende locomotief bij stand Hp2 op zijn lagesnelheid moet gaan 
rijden. Deze lagesnelheid wordt pas aangenomen nadat de locomotief het aankomstmeldpunt/ 
stopmeldpunt in dit blok bereikt heeft. 
Heeft module 057 nodig om te werken.                                                                                           
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> MACHINIST HP2 REACTIE en druk op OK 
 
                             Rijw      Machinist Hp1 reactie 
                             Rijw -> MACHINIST HP2  REACTIE 
                             Blk        STOPmelder 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Machinist Hp2 reactie, blok-/spoornr’s, de letter “N” en de 
letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Machinist	  Hp2	  reacti	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer nu d.m.v. de draaiknop het blok-/spoornr. 
-Druk nu op de Chg-toets om de letter “N” (nee) te wijzigen in de letter “J” (ja) en daarna op OK. 
 
Indien er in meerdere blokken/sporen machinist-reactie’s moeten komen selecteer dan de 
volgende blok-/spoornr. -> Chg-toets -> Yes-toets ->en dan op OK. Enz. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
118	  
	  	  	  	  	  	  	  	  77	  I	  –	  1.0	  	  Machinist	  reactie	  op	  voorsein	  Vr0	  stand	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  met	  lage	  snelheid.	  	  
	  
	  
Opgegeven kan worden of de passerende locomotief bij stand Vr0 of "geel" op zijn lagesnelheid 
moet gaan rijden. Deze lagesnelheid kan pas aangenomen worden nadat de locomotief het 
aankomstmeldpunt in dit blok bereikt heeft. 
Heeft module 007 nodig om te werken. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> MACHINIST VR0 REACTIE en druk op OK 
 
                             Rijw      Wisselstraat 
                             Rijw -> MACHINIST VR0 REACTIE 
                             Rijw     REMmelder 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Machinist Vr0 reacti, blok-/spoornr’s, de letter “N” en de 
letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Machinist	  Vr0	  reacti	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer nu d.m.v. de draaiknop het blok-/spoornr. 
-Druk nu op de Chg-toets om de letter “N” (nee) te wijzigen in de letter “J” (ja) en daarna op OK. 
 
Indien er in meerdere blokken/sporen machinist-reactie’s moeten komen selecteer dan de 
volgende blok-/spoornr. -> Chg-toets -> Yes-toets ->en dan op OK. Enz. 
 



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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  119	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  I	  –	  1.0	  	  Aftakvoorsein	  Vr2	  seinbeeld.	  	  
	  
	  
Indien in module 007 ingestelde voorseinen ook via Vr2 een Hp2stand van het eerst volgende 
hoofdsein met aftaksein moet aangeven, dan kan hier het magnetisch artikelnummer ingevuld 
worden welke Vr2 bedient. Raptor stuurt alle seinbeelden verder geheel automatisch. 
Heeft module 007 nodig om te werken. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Blk -> VOORSEIN VR2    (AFTAKKING) en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  	  	  	  	  	  Voorsein	  	  Vr0/Vr1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  -‐>	  VOORSEIN	  VR2	  	  (AFTAKKING)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blk	  	  	  	  	  	  Machinist	  Vr0	  reactie	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Voorsein  Vr2   (Aft, blok-/spoornr’s met het getal “0”er 
achter en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voorsein	  	  Vr2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Aft	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het blok-/spoor waar het voorseinnr. ingevoerd moet worden, 
-Druk nu op de Chg-toets en vul nu het voorseinnr. in en druk dan op OK. 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het volgende blok-/spoor waar het voorseinnr. ingevoerd moet    
 worden, 
-Druk nu op de Chg-toets en vul nu het voorseinnr. in en druk dan op OK. 
 



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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  I	  –	  1.0	  	  Nominale	  seinstand.	  	  
	  
	  
Normaal gesproken bevindt een sein zich altijd in de roodstand als er geen trein voor staat. Met 
deze module kan elk blok met hoofdsein zodanig individueel worden ingesteld dat het sein ook de 
nominale groenstand kan aannemen indien het volgende blok leeg is, terwijl bij het desbetreffende 
sein zich eveneens geen trein bevindt. Dit realiseert een traditionele werking van het 
"bloksysteemseinstelsel". 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: BLK -> NOMINALE SEINSTAND   en druk op OK. 
 
                                           Blk      STOPmelder 
                                           Blk -> NOMINALE  SEINSTAND 
                                           Blk      Voorsein  Vr0/Vr1 
                                             Draai          OK             RUN 
 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Nominale seinstand, de blok-/spoornr’s met daarachter de 
letter “R” en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nominale	  seinstand	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer nu d.m.v. de draaiknop het blok-/spoornr. 
-Druk nu op de Chg-toets om de letter “R” te wijzigen in de letter “G” d.m.v. de Article-knoppen 
 R en G en daarna op OK. 
 



Indien er in meerdere blokken/sporen de nominale seinstand gewijzigd moet worden selecteer dan 
de volgende blok-/spoornr. -> Chg-toets -> G of  terug in R ->en dan op OK.  
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107	  I	  –	  1.0	  	  Hoofdsein	  Hp0/Hp1	  opheffen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Verbindingsspoor	  instellen).	  	  
	  
	  
Indien een blok NIET eindigt met een hoofdsein, dan heet dit blok een verbindingsspoor. Voor 
Raptor betekent dit dat een trein pas in het blok gestuurd kan worden, indien deze een 
vervolgroute heeft geopend. Een blok met hoofdsein kan altijd in een verbindingsspoor gewijzigd 
worden via deze module door de mogelijkheid om als hoofdsein nul(0) in te vullen, en vice versa 
met een decodernummer van het hoofdsein. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> HOOFDSEIN HP0 / HP1 en druk op OK. 
 
                                                Rijw      Hp1  uitsteltijd 
                                                Rijw -> HOOFDSEIN HP0/HP1 
                                                Rijw     Aftaksein  Hp2 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Hoofdsein Hp0 / Hp1, de ingevoerde rijwegen en seinnr’s en   
 de letters Chg. 
	  
                                        Hoofdsein  HpO / Hp1 
                                     10         ->A                 125 
                                     11            A                 126 
                                                  Chg 
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop de rijweg  waarvan het Hoofdsein wordt opgeheven: 
( b.v.: 10 -> A) en druk dan op de Chg-toets. 



 
Wanneer nu het seinnr. wordt verandert in 0 dan komt er op de onderste regel een voorbij rollende 
tekst: Treinen in blok (10) zullen NIET stoppen!  Oke?   NEE. 
	  
                                        Hoofdsein  HpO / Hp1 
                                     10         ->A                 000 
                                     11            A                 126 
                                                  Chg 
	  
-Druk op OK voor NEE en dan verschijnt nu de tekst: 
 Vul decodernummer in, of kies een VRIJ nummer als fictief sein.  OK 
 
-Druk op de Yes-toets voor JA en dan op OK  en het seinnr. is nu verandert in 0 en het blok ( 10) is 
nu verandert in een verbindingsspoor 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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117	  I	  –	  1.0	  	  	  	  	  Gereserveerd	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  123	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8J	  –	  1.0	  	  Wisselstand	  terugmeldingen.	  	  
	  
	  
Normaal gesproken beschikken wissels niet over een aansluiting waarover gemeten kan worden in 
welke stand de wissel op het moment staat. Indien een wissel wel een zogenaamde wisselterug –
meldaansluiting heeft dan kan elke wissel op een eigen aansluitpunt van een S88 terugmeld-
module aangesloten worden. Zodat met deze module het nummer van het S88 aansluitpunt kan 
worden ingevuld, waarna Raptor de stand van de wissel altijd zal controleren voordat een trein 
over de wisselstraat van een rijweg gestuurd wordt waar deze wissel onderdeel van uitmaakt. 
Zodra een van de wissels met een terugmelding niet in de juiste stand gebracht kan worden dan 
zal de uitvoering van die rijweg door Raptor verhinderd worden. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> WISSELSTAND-MELDER en druk op OK. 
 
                                    Sys      Schakeltijd (sec/10) 
                                    Sys -> WISSELSTAND-MELDER 
                                    Sys     Max rijdende trein 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: WISSELstand – melder, de wissel-adressen met daarachter 
de S88-terugmeldmodulenr., S88-modulenr.-aansluiting en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  WISSELstand	  –	  melder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  



	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het wissel-adres en druk dan op OK, 
-Voer nu het nummer v/d S88 - terugmelder in ( b.v.: 7) en druk op OK, 
-Voer nu het aansluitcontactnr. In ( b.v. 15) en druk op OK, 
 Nu verschijnt er de letter R=,  
-druk op OK en er verschijnt het cijfer 0, druk op 1 en dan op OK dan blijft het cijfer 1 staan. 
 Het cijfer “0” of “1” geeft de stand van het wissel aan (b.v. 0 is recht, 1 is krom). 
 
 Voorbeeld: wissel 1 is aangesloten op S88 - terugmelder 7 op het aansluitkontakt 15 en R= 1 wil  
 zeggen dat het wissel zijn stand “krom” meldt met een “1”op S88 contact 7,15 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  WISSELstand	  –	  melder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,	  15	  	  	  	  R=	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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18J	  –	  1.0	  	  Schakeluitsteltijd	  van	  artikelen	  in	  wisselstraat	  -‐	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sturing	  .	  
	  
Normaal wordt elk (wissel)artikel van een wisselstraat onmiddellijk uitgevoerd. Met deze module is 
het mogelijk de uitvoering van elk artikel te vertragen/uit te stellen. Zou bijvoorbeeld gebruikt 
kunnen worden voor draaischijven en/of digitale kranen, enz., enz. 
 
Na activering zit deze module verborgen in module 0B7-0 = wisselstraat. En de instelbare waarde 
is tussen 0 t/m 240 instelbaar. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> WISSELSTRAAT  VAN RIJWEGEN en druk op OK. 
 
                                     Rijw       Blok - Kruisingen 
                                     Rijw -> WISSELSTRAAT  VAN RIJWEGEN 
                                     Rijw       REMmelder 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Wisselstraat  van, de ingevoerde rijwegen, Chg en het woord 
Yes=schakelen. 
	  
                                        Wisselstraat                   van 
                                        10     -> A         <- 
                                        11     -> A 
                                           Chg    Yes = schakelen 
 



-Selecteer d.m.v. draaiknop de rijweg ( b.v.: 10 -> A) waar het wissel in zit die een vertragingstijd 
moet hebben, 
-Druk nu op de Chg-knop, 
 
                                        Wissels     10 -> A 
                                        14 -> G               0 
                                         
                                           Add          Del 
 
In het scherm verschijnt nu het wissel-adres met de letter G ( of R) en het getal “0”,  
-Druk nu op de Add-toets en er verschijnt nu 3 invulvelden, 
-Toets nu in het 1e invulveld opnieuw het wissel-adresnr. In en dan OK, 
-Toets nu in het 2e invulveld opnieuw met de Article-drukknop G (of R) in en dan OK, 
-Toets nu in het 3e invulveld de schakeluitsteltijd in tussen de 0 en 240 en dan op OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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28J	  –	  1.0	  Stopmeldpunten	  en/of	  aankomstmelders	  opheffen.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Raptor verwacht standaard een Stop/Aankomstmelder in elk blok op de baan. Met deze module 
kunnen blokken worden geconfigureerd zonder Stop en/ of Aankomstmelders door bij een 
Stopmelder en Aankomstmelder het getal “0” in te voeren, waardoor Raptor verder gaat/moet met 
een route zoeken voor treinen naar een melder die verderop in de berekende route ligt. Deze 
module kan bijvoorbeeld worden gebruikt op grote demonstratiebanen om snel een S88 
aansluitingsstoring te omzeilen zonder de trein en/of baan registratie te veranderen. Maar is ook 
handig om baanregistraties te vereenvoudigen bij ingewikkelde emplacementen via het toevoegen 
van hele "korte" blokjes zonder een Stop- en/ of Aankomstmelder. 
 
Na activering is deze module verweven met module 0B5 – 0 ( “Stopmelder” ) en is module 021 
geactiveerd dan is module 028 ook verweven met module 021 (Extra Aaankomstmelders) 
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38J	  –	  1.0	  Aankomstpunten	  per	  rijweg	  onafhankelijk	  instelbaar.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Treinen worden eerder aankomstgemeld d.m.v. additionele Aankomstmelder per blok. Met deze 
module wordt het ook mogelijk om aparte Aankomstmelders per rijweg in te stellen met individuele 
S88 aansluitingen i.p.v. per blok. Dit maakt een nog efficientere Aankomstmelding mogelijk 
toegesneden op elk (complex) railplan. 
Heeft module 021 nodig om te werken. 
                                                                                                                                                                                                                                
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Rijw -> AANKOMSTmelder en druk op OK. 
 
                                     Rijw       ROODmelder 
                                     Rijw -> AANKOMSTMELDER 
                                     Rijw       Aankomst - Acties 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: AANKOMSTmelder, de geregistreerde rijwegen,  
 de cijfers 0,  0 en de letters Chg 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AANKOMSTmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  0,	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  



-Druk op Chg voor invoer of wijziging v/d S88-terugmeldmodule (b.v 6), druk nogmaals op Chg 
voor invoer of wijziging v/h aansluitpunt van de S88-module (b.v. 10) en sluit af met OK. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AANKOMSTmelder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  <-‐	  	  6,	  10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  -‐>	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,	  12	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  48J	  –	  1.0	  Vragen	  bediening	  als	  EXTERNE	  Wisselsteller.	  
	  
	  
Via deze module verplaatst Raptor de seinhuisbediening, van het Raptortoetsenbord, tevens naar 
extra vrije terugmelders van de baan, waarop druktoetsen of tuimelschakelaars rechtstreeks op 
aangesloten kunnen worden. Indien een seinpost extern is ingeschakeld kan met deze module de 
S88 terugmeldaansluitingen zichtbaar gemaakt worden van de seintableautoetsen voor de wissel-
en seinnummers. Meerdere gebruikers kunnen externe seintableau aansluiten en deze samen met 
elkaar en tegelijkertijd met Raptor de baan bedienen. 
Heeft module 009 nodig om te werken. 
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Man -> SEINHUIS INSTELLING en druk op OK. 
 
                                    Wag       Haltetijden relatief 
                                     Man -> SEINHUIS  INSTELLING 
                                     Man       Seinhuis  Post 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
Seinhuis Activeren: 
Selecteer het te bedienen seinhuis met de draaiknop. Druk op de CHG knop om de operationele 
status van het seinhuis te veranderen. Een operationele status kan '0' = UITgeschakeld of  '1' = 
INgeschakeld zijn. Indien de status uitgeschakeld was, wordt deze NU ingeschakeld met de CHG 
knop, wat voor Raptor betekent dat deze geen acties meer mag ondernemen welke onder de 
controle van dat seinhuis staan.   
 



                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      0 
                                                  2                     0 
                                          Add = edit                   Chg = In / Uit 
 
-Selecteer het seinhuis ( b.v.: 1) en druk nu op Chg. 
 
Is module 039 geactiveerd dan volgt nu de keuze tussen wel of niet Sturen onder 
kruisingsbewaking en dan staat er in de display: 
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      0 
                                                  2                     0 
                                 Sturen onder kruisingsbewaking?  JA 
 
-Toets OK voor JA of toets eerst NEE ( NO) d.m.v. de NO-toets en dan op OK. 
                                                                                                                                                                 
Is module 049 geactiveerd dan volgt nu de keuze tussen wel of niet permanent inschakelen en 
dan staat er in de display: 
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      1 
                                                  2                     0 
                                   Seinhuis PERMANENT inschakelen ?  NEE.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                           
-Toets OK voor NEE of toets eerst JA ( YES ) d.m.v. de Yes-toets en dan op OK. 
 
Hierna verschijnt de vraag: ( module 048 ) 
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- Wilt u dit seinhuis via externe S88-terugmelders bedienen?  (j/n)                                                
 
Is uw antwoord hierop “JA” dan verplaatst Raptor de seinhuisbediening van het Raptortoetsenbord, 
naar extra vrije S88-terugmelders van uw baan, waarop druktoetsen of tuimelschakelaars 
rechtstreeks op aangesloten worden.         
 
Heeft men module 058 en 068 geactiveerd dan komen er nog twee extra vragen: 
 

- Module 058: Extern sturen volgens wisselsteller? (j/n)  (seinhuiswachterniveau) 
 
- Module 068: Extern sturen volgens seinpost? (j/n) 	  (treindienstleider-niveau).	  

	  
De	  overeenkomende	  configuratie	  van	  de	  S88-‐terugmeldaansluitingen	  kunnen	  elders	  in	  het	  Raptor-‐
rolmenu	  op	  het	  display	  worden	  getoond.	  
	  
Na	  inschakeling	  zullen	  eventuele	  reeds,	  door	  Raptor,	  in	  gang	  gezette	  routes	  wel	  eerst	  afgehandeld	  
worden,	  door	  afmelding	  van	  de	  desbetreffende	  treinen.	  
	  
De	  S88-‐terugmeld-‐aansluit	  gegevens	  voor	  een	  externe	  wisselsteller	  (seinhuiswachter) worden 
automatisch aangemaakt nadat een seinhuis extern door u is ingeschakeld. 
 
Deze aansluitlijst is op een aparte menudisplay te bekijken. 
 
Bovenstaande faciliteit stelt u in staat eigen seintableaus te construeren welke rechtstreeks op de 
extra S88-terugmelders worden aangesloten. Meerdere personen besturen als seinhuiswachters 
op afstand samen met Raptor de baan, ieder zijn eigen deel !! 
 



Uw eigen schakelborden bieden meer mogenlijkheden in de hoedanigheid van aansturing, waarbij 
u ook treinposities, tot op de trein nauwkeurig, via passeer-magnetische artikelen zichtbaar kunt 
maken. 
De voorschakeltoetsen kunnen ook op het seintableau aangesloten worden. De “Negeer wissel- 
vergrendeling” krijgt een permanent karakter indien deze voorschakeltoets twee maal achter elkaar 
ingedrukt wordt, zodat wissels  altijd omgaan indien u de desbetreffende knop bedient. Ook kan de 
bediening van de wissels, bij de druktoetsen, gescheiden worden in Rood/krom of Groen/recht. 
Dit doet u door de Rood/Groen voorschakeltoetsen respectievelijk door te koppelen met de krom- 
en rechttoetsen. 
 
Informatie over uw handelingen worden op het display getoond, als bijvoorbeeld Raptor een 
uitvoering via uw schakelbord weigert.  
 
De modules 048, 058, 068 en 078 staan verstopt onder module 009 en betreffen ALLEN de 
seinhuissturing via externe knoppen die via S88-terugmelders worden ingelezen waarbij de 
onderstaande modules als een “JA/NEE vraag” verschijnen bij het inschakelen van het seinhuis: 
048: Vraag “bediening als EXTERN Wisselsteller JA/NEE` 
058  Vraag ` bedien de wissels volgens TUIMELschakelaars JA/NEE` 
068  Vraag ` bediening als EXTERN Seinpost JA/NEE` 
 
Met module 078 kan een seinhuis met een externe tuimel schakelaarworden IN/UIT geschakeld 
worden. Het Raptor toetsenbord is daarvoor niet nodig. 
078 bepaal DITOterugmelder van inschakelend EXTERN seinhuis 
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	  	  	  	  	  58J	  –	  1.0	  Externe	  wisselsteller	  dmv	  tuimelschakelaars.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bij gebruik van tuimelschakelaars kunt U ook de stand van de wissel direct aflezen aan de hand 
van de stand van de schakelaar zonder extra (LED) indicatie aan te brengen. Deze module maakt 
het mogelijk te kiezen tussen drukknop bediening(momentcontacten) of tuimelschakelaars 
(duurcontacten) 
Heeft module 048 nodig om te werken. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68J	  –	  1.0	  Vragen	  bediening	  als	  EXTERNE	  Seinpost.	  	  
	  
	  
Indien een seinpost extern is ingeschakeld kan met deze module de S88-terugmeldaansluitingen 
zichtbaar gemaakt worden van de seintableautoetsen voor de vertrek- en bestemmingsblokken. 
De bediening ten opzichte van het Raptortoetsenbord verschilt slechts in volgorde van toets-
aanslagen. Via het Raptortoetsenbord wordt eerst het vertrekblok gekozen en daarna het 
bestemmingsblok.  
Op het seinposttableau moeten de S88 toetsen van het vertrek-  en bestemmingsblok TEGELIJK 
ingedrukt worden.  
Heeft module 009 nodig om te werken. 
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	  	  	  	  78J	  –	  1.0	  Externe	  hoofdschakelaar	  van	  extern	  seinhuis.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Normaal gesproken kan een seinhuis alleen via het Raptor toetsenbord in en uitgeschakeld 
worden. Met deze module is het mogelijk per extern seintableau een extra schakelaar te maken 
om via een S88 contact het desbetreffende seinhuis in z'n geheel in of uit te schakelen. Daarmee 
is het bijvoorbeeld mogelijk dat een (club)gebruiker, welke via een seinhuis een deel van de baan 
handmatig bestuurt, eenvoudig de automatische controle terug kan geven aan Raptor en 
zodoende "weg kan lopen" door slechts het omzetten van een enkele schakelaar. 
Heeft module 048 nodig om te werken. 
	  
Een	  voorbeeld	  van	  toepassing:	  een	  aantal	  mensen	  besturen	  met	  de	  hand	  treinen	  via	  een	  eigen	  
seintableau	  (letterlijk)	  langs	  de	  baan.	  Als	  iemand	  naar	  bijvoorbeeld	  “de	  wc	  wil”	  hoeft	  hij	  maar	  een	  
schakelaar	  om	  te	  zetten	  en	  dan	  gaat	  zijn	  deel	  weer	  automatisch.	  
	  
M.a.w.:	  de	  andere	  mensen	  hebben	  geen	  (stagnatie)	  last	  van	  een	  persoon	  die	  “wegloopt”.	  Een	  ander	  
persoon	  kan	  nu	  plaats	  nemen	  of	  de	  bewuste	  persoon	  komt	  na	  de	  sanitaire	  stop	  /	  koffie	  drinken	  weer	  
terug,	  zet	  de	  schakelaar	  terug	  en	  stuurt	  dat	  deel	  “weer	  op	  de	  hand”.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
132	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88J	  –	  1.0	  	  Externe	  noodknop	  aansluiten	  .	  
	  
	  
Via deze module kan een externe noodknop worden aangesloten op een S88 ingang. Deze heeft 
dan dezelfde functie als de HALT toets op Raptor. 
 
Om de functie Externe Noodknop te gebruiken moet men eerst module 031 =“Stuurmelder” 
activeren (zie bij 31C – 1.0), in de functie “Stuurmelder” staan de geregistreerde rijwegen die “uit” 
staan, dat zijn rijwegen die niet meer in gebruik zijn of het zijn gecreërde rijwegen waarvan men 
zeker weet dat ze nooit ingevoerd worden b.v.: sp. 17 -> K is bestaande rijweg maar K -> 17 weet 
men zeker dat die nooit zal bestaan, dus als eerste creërd men bij “Registreer Rijweg” een rijweg 
welke nooit zal bestaan b.v.: K -> 17 “uit”,dan gaat men naar “stuurmelder” en zoekt men de rijweg 
op, druk op CHG-knop en vul terugmeldmodule + aansluiting in welke nog ’n vrije melderingang 
heeft, b.v.:  Terugmelder 7, ingangpoort 16. 
Door nu tussen aansluiting “aarde” en 16 een noodstop-druknop te plaatsen creërd men een 
externe “halt”v/d baan.  
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> EXTERNE NOODKNOP en druk op OK. 
 Op het scherm verschijn nu de tekst: Externe noodknop, 2 invulvakken, Draai, OK, RUN.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Externe	  noodknop	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  -‐>-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
-Toets nu d.m.v. de cijfertoetsen het vertrek blok-/spoornr. van de niet bestaande rijweg die op 
 “UIT”staat (b.v. K, zie bovenstaande tekst) en druk op OK 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Externe	  noodknop	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  -‐>-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
-Toets nogmaals d.m.v. de cijfertoetsen het aankomst blok-/spoornr. van de niet bestaande rijweg  
  die op “UIT”staat (b.v. 17, zie bovenstaande tekst) en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Externe	  noodknop	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  -‐>	  17	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
-Toets nogmaals op OK voor afsluiten. 
                                                                                                                                                                              
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  133	  
98J	  –	  1.0	  Terugmeld	  S88	  ontstoringsfilters	  en	  omdraaien	  /	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inverteren	  instellingen.	  	  
	  
	  
Met deze module is het mogelijk om de standaard Raptor S88 ontstoringsfilters fijn in te regelen, 
zwaarder of lichter dan normaal. Tevens kan hiermee ingesteld worden dat een individuele S88 
melding omgekeerd geïnterpreteerd dient te worden, een '1' wordt zo "vrij" en een '0' wordt dan 
"bezet". 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop:Sys -> STORINGSFILTERS S88 TERUGMELDERS en druk op 
OK. 
 
                                    Sys       Terugmeldertest 
                                    Sys -> STORINGSFILTERS  S 88 TERUGMELDERS 
                                    Sys       Gegevens  opslaan 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Storingsfilters S88, de lijst van S88-terugmeldmodule’s, met 
daarachter het cijfer 2 ( = basisinstelling) en de letters Chg ( 255=omdraaien). 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Storingsfilters	  	  S88	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  	  (	  255=omdraaien	  )	  
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop de S88-terugmeldmodule met de desbetreffende aansluiting en  
druk op de Chg-toets, 
 
De instelling is nu te wijzigen in:  
Instelling op 2 = basisinstelling, 
instelling op 1 = fijner (lichter),  
instelling op 0 = fijnst (lichtst)  
instelling op 255 = omdraaien 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  108J	  –	  1.0	  Inschakelen	  S88	  integriteit	  via	  laatste	  melder.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Om de hoogste graad van S88 data beveiliging te bereiken, icm een permanente "open" en 
"massa" verbinding van twee S88 ingangen op de laatste S88 decoder, kan deze module 
ingeschakeld worden. Zodra tijdens het automatische bedrijf wordt gedetecteerd dat de vaste 
"open" en "massa" verbinding veranderd, zal Raptor onmiddellijk via HALT de baan ordentelijk 
stilleggen. Want de “permanenten” die niet zouden moeten kunnen wijzigen deden dat toch, is dus 
fout,dus stoppen met de besturing. 
 
Om deze hoogste graad van S88 data beveiliging te bereiken sluit men van de laatste S88 – 
terugmelder één aansluiting niet aan (die moet dus altijd “0” blijven) en men sluit één aansluiting 
permanent met een draad aan de massa-aansluiting van de S88 – terugmelder (die moet dus 
permanent “1” blijven). 
Welke van de aansluitingen men gebruikt maakt niet uit. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  135	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  118J	  –	  1.0	  Wissel	  contrastand	  terugmeldingen.	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Normaal gesproken kan één enkele wisselterugmeld signaal volstaan om Raptor de wisselstanden 
te laten controleren. Met deze module kan per wissel echter twee ingangen ingesteld worden, 
eentje voor de rechtuitstand terugmelding en eentje voor de afbuigende terugmelding. Op deze 
wijze kan Raptor ook controleren dat een (LGB) wissel niet "half" kan komen te staan. 
Heeft module 008 nodig om te werken.    
 
Met andere woorden: Als een  wissel TWEE terugmeldingen heeft om de terugmelding van de 
wisseltong te bepalen dan wordt de tweede S88 aansluiting daarvan in module 118 ingevuld (en 
de eerste onder 008). Dan keurt de Raptor de wisselstand pas goed als de “tong” los is van de ene 
rail en aanligt aan de tweede. In de “half stand” wordt de wisselstand dan dus afgekeurd                                                                                         
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> WISSELSTAND-CONTRA-MELDER en druk op OK. 
 
                             Sys      Schakeltijd (Sec/10) wissl 
                             Sys -> WISSELSTAND-CONTRA-MELDER 
                             Sys      Max rijdende trein 
                                                 Draai       OK           RUN 
 



 Op het scherm verschijnt nu de tekst: WISSELstand – contra - m, de wissel-adressen met 
daarachter de S88-terugmeldmodulenr., S88-modulenr.-aansluiting en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  WISSELstand	  –	  contra	  -‐	  m	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het wissel-adres en druk dan op OK, 
-Voer nu het nummer v/d S88 - terugmelder in ( b.v.: 7) en druk op OK, 
-Voer nu het aansluitcontactnr. In ( b.v. 16) en druk op OK, 
 Nu verschijnt er de letter R=,  
-druk op OK en er verschijnt het cijfer 0, druk op 1 en dan op OK dan blijft het cijfer 1 staan. 
 Het cijfer “0” of “1” geeft de stand van het wissel aan (b.v. 0 is recht, 1 is krom). 
 
 Voorbeeld: wissel 1 is aangesloten op S88 - terugmelder 7 op het aansluitkontakt 16 en R= 1 wil  
 zeggen dat het wissel zijn stand “krom” meldt met een “1”op S88 contact 7,16 
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  WISSELstand	  –	  contra	  -‐	  m	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,	  16	  	  	  	  R=	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9K-‐1.0	  	  SEINHUIS	  INSTELLING.	  
	  	  
In dit menu heeft u de mogelijkheid om seinhuizen te beheren. Hiermee kunnen, door U van Raptor 
over te nemen, besturingsgedeelten ingevoerd worden en	  tevens in- of uitgeschakeld worden. 
Zo'n besturingsgedeelte wordt aangeduid als "seinhuis". Een seinhuis bestaat uit maximaal tien 
blokken waarvan U een trein wilt laten vertrekken, en maximaal tien andere blokken waarnaar U 
deze zou willen sturen. Deze blokken worden respectievelijk onder het "VERTREK" en 
"BESTEMMING" menu geplaatst. Geheel afhankelijk van Uw wensen zou een seinhuis 
bijvoorbeeld een stationsemplacement kunnen omvatten. Er zijn maximaal acht seinhuizen in te 
stellen. 
 
Alle vijf de seinhuizen kunnen extern geclusterd worden tot een maximum groep van vijftig 
vertrekblokken en vijftig bestemmingsblokken. 
 
-‐Selecteer	  d.m.v.	  de	  draaiknop:	  Man	  -‐>	  SEINHUIS	  INSTELLING	  en	  druk	  op	  OK.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wag	  	  	  	  	  Haltetijden	  relatief	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  -‐>	  SEINHUIS	  INSTELLING	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  	  	  	  	  	  Seinhuis	  Post	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
Na de selectie van dit menuscherm kan uit de lijst het seinhuis nummer worden gekozen, via de 
draaiknop, welke U wilt veranderen. 
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      0 
                                                  2                     0 
                                          Add = edit             Chg = In / Uit 
 
Seinhuis instellen en administreren: 
Om het geselecteerde seinhuis in te voeren of te veranderen druk op de ADD knop. 
Het antwoord op de vraag "opnieuw definiëren" of wijzigen wordt na het drukken op ADD voor het 
seinhuis verlangd. Kies NEE indien U alleen de seinhuis instelling wilt veranderen. Kies JA indien 
U de huidige seinhuis instellingen geheel wilt wissen en deze opnieuw vanaf een schone lei wilt 
invoeren en daarna op OK. 
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      0 
                                                  2                     0 
                         Seinhuis – configuratie (opnieuw) definieeren  NEE 
 
Vervolgens worden eerst de VERTREK-blokken in het venster ter wijziging aangeboden. (Daarna 
in het volgende venster de BESTEMMINGS-blokken.) Voer hier elke bloknaam in waarvan U	  
ALLEEN	  een trein handmatig wil laten vertrekken. Raptor mag dan NIET	  een trein meer 
automatisch laten vertrekken vanaf deze blokken.  
 
Om een vertrek-bloknaam in de lijst te zetten, zodat Raptor niet zelfstandig meer hiervandaan een 
trein laat vertrekken, druk op de ADD knop. Typ vervolgens de bloknaam ( b.v. blok 30 ) 
met het toetsenbord in en druk daarna op OK. 
 
 
 
                                                                                                                                                          137 
                                              VERTREK config  1 
                                             -> 30                N (J) 
                                                   
                                               Add                  Del 
  
Om een vertrek-bloknaam uit de lijst te verwijderen, zodat Raptor weer zelfstandig hiervandaan een 
trein mag laten vertrekken, selecteer met de draaiknop de te verwijderen bloknaam en druk op de 
beide DEL knoppen. 
 
Indien module 059 is geactiveerd dan staat er achter elk bloknr. de letter “N” te knipperen, deze is 
te wijzigen in “J”, zodoende kan per blok nog met J (ja) worden opgegeven of Raptor ook een trein 
vanaf die positie mag laten vertrekken.  
Het autorisatie-niveau van de (handmatige) sturing is daarmee gedetailleerd in te stellen !!  M.a.w.:  
Je kunt dus blokken helemaal van Raptor “afpakken” of samen met Raptor erom “vechten”.  
 
Herhaal bovenstaande handelingen totdat alle gewenste bloknamen correct in de vertrek-lijst staan. 
 
Om de BESTEMMINGS-blokken lijst te selecteren druk dan op de OK knop of de draaiknop. 



Vervolgens worden de BESTEMMINGS-blokken in het venster ter wijziging aangeboden. Voer 
hier elke bloknaam in waarnaar U	  ALLEEN	  een trein handmatig wilt sturen. Raptor mag dan NIET	  
meer een trein automatisch sturen naar deze blokken. 
Om een bestemmings-bloknaam in de lijst te zetten, zodat Raptor niet zelfstandig meer hiernaar een 
trein kan sturen, druk op de ADD knop. Typ vervolgens de bloknaam met het toetsenbord in  
( b.v. blok 10 ) en druk daarna op OK. 
 
                                              BESTEMMING config  1 
                                             -> 10                  N (J) 
 
                                               Add                  Del 
 
Om een bestemmings-bloknaam uit de lijst te verwijderen, zodat Raptor weer zelfstandig hiernaar 
een trein mag sturen, selecteer met de draaiknop de te verwijderen bloknaam en druk op de beide 
DEL knoppen. 
 
Indien module 059 is geactiveerd dan staat er achter elk bloknr. de letter “N” te knipperen, deze is 
te wijzigen in “J”, zodoende kan per blok nog met J (ja) worden opgegeven of Raptor ook een trein 
naar die positie mag laten rijden.  
Het autorisatie-niveau van de (handmatige) sturing is daarmee gedetailleerd in te stellen !!  M.a.w.:  
Je kunt dus blokken helemaal van Raptor “afpakken” of samen met Raptor erom “vechten”.  
 
Herhaal bovenstaande handelingen totdat alle gewenste bloknamen correct in de bestemmings-lijst 
staan en sluit af met OK. 
 
Seinhuis Activeren: 
Met seinhuizen kunt U een besturingsgedeelte van Raptor overnemen. Gekozen wordt uit acht 
seinhuizen welke voorheen tijdens de seinhuis-configuratie gedefinieerd waren. Selecteer het te  
bedienen of uit te schakelen seinhuis met de draaiknop. Druk op de CHG knop om de operationele 
status van het seinhuis te veranderen. Een operationele status kan '0' = UITgeschakeld of 
 '1' = INgeschakeld zijn. Indien de status uitgeschakeld was, wordt deze NU ingeschakeld met de 
CHG knop, wat voor Raptor betekent dat deze geen acties meer mag ondernemen welke onder de 
controle van dat seinhuis staan.   
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Om het seinhuis te activeren druk dan op de CHG – toets: 
 
Is module 089 geactiveerd dan volgt nu eerst de keuze: Sturen met Route-Planner? JA  
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      0 
                                                  2                     0 
                                   Sturen met Route- Planner?    JA 
 
-Toets OK voor JA of toets eerst NEE ( NO) d.m.v. de NO-toets en dan op OK. 
 
En daarna als module 039 is geactiveerd volgt de keuze tussen wel of niet Sturen onder 
kruisingsbewaking en dan staat er in de display: 
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      0 
                                                  2                     0 



                                 Sturen onder kruisingsbewaking?  JA 
 
 -Toets OK voor JA of toets eerst NEE ( NO) d.m.v. de NO-toets en dan op OK. 
                                                                                                                                                                 
Is module 049 geactiveerd dan volgt nu de keuze tussen wel of niet permanent inschakelen en 
dan staat er in de display: 
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      1 
                                                  2                     0 
                                   Seinhuis PERMANENT inschakelen ?  NEE.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                           
 -Toets OK voor NEE of toets eerst JA ( YES ) d.m.v. de Yes-toets en dan op OK                         
 
De overige treinen op de baan rijden daarbij gewoon door! Raptor STUURT TREINEN NAAR UW 
GEBIED EN U TREINEN NAAR HET GEBIED VAN Raptor!! 
Raptor zal wel aan ingeschakelde seinhuizen ondersteuning bieden waar dit nodig is. Zo zullen 
routes uitgezet worden vanaf een verbindingsspoor(dat is een blok zonder hoofdsein) welke een 
bestemming van een seinhuis vormt, tenzij deze een vertrekspoor is van een ander ingeschakeld 
seinhuis. Deze 'spookroutes' worden als 'Vrije Hand' verlaatmeldingen gepresenteerd. 
 
Ingeschakelde seinhuizen blijven ingeschakeld tot het moment de operationele status in dit scherm 
gewijzigd worden OF	  bij het opnieuw starten van Raptor tenzij module 049 is geactiveerd en is 
ingesteld op permanent ingeschakeld zijnde.             
 
Seinhuis bediening volgens wisselsteller (SeinhuisWachter) - sturing: 
Indien het seinhuis is ingeschakeld dan is het toetsenbord van Uw Raptor nu het "dashboard" van 
het seinhuis geworden. Schakel eerst de wissels in de goede stand zoals gewoonlijk via de 'R' en 'G' 
toetsen en druk op OK. 
 
Het wisselsteller (SeinhuisWachter) -niveau gaat van een handbediening uit 'zoals vanouds'. Dus 
alleen via het omzetten van wissels en seinpalen het treinenverloop bepalen. Raptor volgt slechts de 
wisselstanden en registreert aldus waar U de treinen naar toe stuurt! 
Indien U het kruispunt vrij acht, schakelt U het bijbehorende sein op groen en wordt de 
rijmogelijkheid voor die trein uitgevoerd. Tenzij de bestemming door een andere trein bezet is. 
Tijdens handbediening wordt bovendien gekeken of Uw trein, volgens z'n dienstregeling, deze 
rijmogelijkheid MAG uitvoeren.  
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Is aan één van beide voorwaarden niet voldaan dan wordt de uitvoering van die rijmogelijkheid 
geannuleerd.                                                                                 
De wissel zal NIET in de andere stand worden gezet indien deze deel uit maakt van een 
vergrendelde wisselstraat. (Tenzij U via de voorschakeltoets "Negeer wissel-vergrendeling" anders 
heeft bepaald, door 'R' of 'G' ingedrukt te houden en tegelijkertijd op YES te drukken.) 
Indien de wissels geschakeld zijn, stel dan het decodernummer van het gewenste seinpaal op groen 
op de gebruikelijke manier met de 'G' knop. Dan zal bij een GELDIGE wisselstraat dit blok, waar 
dat sein in staat, op groen gezet worden. Tenminste indien de, uit de wisselstraat voortvloeiende, 
bestemming vrij is. Het op rood zetten gaat automatisch zodra de bijbehorende trein op z'n 
bestemming arriveert. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19K	  –	  1.0	  	  TreinLeiding	  van	  een	  handmatige	  trein.	  	  
	  
	  
Normaal gesproken bepaalt de Raptor routezoeker waar de treinen heen zullen worden gestuurd 
over de baan. Met deze module is het mogelijk om voor één trein handmatig steeds bestemmingen 
en blokken (waar géén blokverbod van de betreffende trein van kracht is) te selecteren en 
kriskras door de andere automatisch rijdende treinen heen te loodsen over het gehele baanplan. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Man. -> HANDMATIGE TREINLEIDEN OVER DE BAAN en  
 druk dan op OK. 
 
                 Man       Seinhuis  foutuitgang 
                 Man -> HANDMATIGE TREINLEIDEN OVER DE BAAN 
                 Trn       REMmelder 
                                                 Draai       OK           RUN 
 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Handmatige Treinleiden, de lok-lijst en de tekst:  
YES=Select. 



 
                                                      Handmatige treinleiden 
                                                               1 -> V 200 
                                                               2      E 10 
                                                            Yes = select 
 
-Selecteer nu de lok die men handmatig wilt bedienen (lok moet al wel op de baan staan en 
ingezet). 
-Druk nu op de YES-knop. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: loknr., Treinleiding met daaronder de eerste blok(ken) die 
  volgen op het blok  waar de trein nu staat, 
-Selecteer nu het blok waar je  de trein naar toe wilt hebben en druk op OK ( is het maar één blok  
 dan gelijk OK). 
 
De trein rijdt nu automatisch naar het geselecteerde blok en stop daar voor het sein en gaat pas 
weer verder als het opvolgende blok weer handmatig is geselecteerd. 
 
Om uit de module “Handmatig treinleiden” te komen druk dan op de MENU – knop. 
 
Let op: 
De trein berijdt alleen die sporen waar deze normaal ook mag rijden, heeft de lok voor bepaalde 
sporen een blokverbod of rijwegverbod dan geldt dit ook bij handmatig treinleiden. 
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       29K – 1.0  Met SeinPost emplacement Handmatig overnemen.  
 
 
De seinhuizen welke met module 009 aangemaakt zijn, kunnen met deze Seinpost module ook via 
draaiknop selecties tussen Vertrek & Bestemming blokken gemaakt worden, welke door Raptor 
automatisch op het LCDscherm getoond worden. Deze 'route' selectie mag meerdere blokken en 
rijwegen overbruggen om Raptor te dwingen de complete route te berekenen(die wel vrij moet zijn) 
van uw keuze van Vertrek en Bestemming. Dit komt overeen met de principes van de 'begin' en 
'eindknop' besturing. 
                                                                                                                                                                        
Seinhuis bediening volgens TreindienstLeider - sturing: 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Man -> SEINHUISPOST en druk op OK 
 
                                          Man -> Seinhuis  instelling 
                                          Man -> SEINHUISPOST 
                                          Man -> Handmatige  treinleiden 
                                          Draai         OK           RUN       



 
Eerst wordt uit een menuscherm het seinhuis gekozen welke U als TreindienstLeider gaat 
besturen en druk dan op Yes. 
 
                                                  Seinhuis  Post 
                                                 1         ->        1 
                                                 2                     0 
                                                 Yes = select 
 
Selecteer vertrekspoor en druk op OK 
 
                                            Keuze  VERTREK 1 
                                       -> 30        ------------ 
                                            32        ------------ 
                                 Draai          OK         MENU 
 
Selecteer blok / spoor van bestemming en druk op OK 
 
                                            Keuze BESTEMMING 1 
                                       -> 10        ------------ 
                                             
                                Draai          OK         MENU 
 
Na indrukken v/d OK komt er de melding van: Trein-routering Rijweg uitgevoerd. 
 
                                            Keuze  VERTREK 1 
                                       -> 30        ------------ 
                                            32        ------------ 
                                 Trein – routering Rijweg uitgevoerd 
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Heeft Raptor op dat moment een andere trein gepland dan komt er de melding: Een andere trein 
gaat al naar die bestemming. 
 
                                            Keuze  VERTREK 1 
                                       -> 30        ------------ 
                                            32        ------------ 
                            Een andere trein gaat al naar die bestemming 
 
 
Het TreindienstLeider – niveau komt nu overeen met het principe van de “begin”en “eindknop” - 
besturing op het seintableau terwijl bij de bediening volgens SeinhuisWachter – sturing elk 
wissel en sein ieder apart d.m.v. handels bedient moet worden.   
                                                                
Raptor volgt slechts de wisselstanden en registreert aldus waar U de treinen naar toe stuurt! 
Indien U het kruispunt vrij acht, schakelt U de rijweg in door op OK te drukken en wordt de 
rijmogelijkheid voor die trein uitgevoerd.  
De wisselstraat zal NIET in de andere stand worden gezet indien deze deel uit maakt van een 
vergrendelde wisselstraat. (Tenzij U via de voorschakeltoets "Negeer wissel-vergrendeling" anders 
heeft bepaald, door 'R' of 'G' ingedrukt te houden en tegelijkertijd op YES te drukken.) 



 
Tijdens rijweginschakeling wordt bovendien gekeken of Uw trein, volgens z'n dienstregeling, deze 
rijmogelijkheid MAG uitvoeren (rijwegverbod, blokverbod). Is aan één van beide voorwaarden niet 
voldaan dan wordt de uitvoering van die rijmogelijkheid geannuleerd.     
 
Vergrendelde wisselstraat toch schakelen of omzetten 
 
Als Raptor automatisch een trein over een wisselstraat laat rijden dan mag u normaal gesproken 
niet meer met de hand via het Raptor toetsenbord deze vergrendelde wissels schakelen. U krijgt 
dan een “Wissel is vergrendeld” melding op het display. 
Een belangrijke beveiliging, dat zeker. Maar misschien heeft u de trein wel met de hand stil gezet 
om deze naar een zijspoor te dirigeren om deze daar uit dienst te nemen of iets dergelijks, volg 
dan de onderstaande methode: 
-Druk op de Rode of Groene toets en houdt deze ingedrukt en druk tevens op de YES-toets. 
 
Dan forceert u de wissel toch om te schakelen, vergrendeld of niet. 
                                                                         
Het op rood zetten van de seinen gaat automatisch zodra de bijbehorende trein op z'n bestemming 
arriveert. 
 
U verlaat dit menu door op de MENU toets te drukken. Eventuele ingeschakelde seinhuizen blijven 
daarbij actief en blijven bedienbaar via het Raptor toetsenbord! 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  39K	  –	  1.0	  	  Seinhuis	  bedienen	  zonder	  kruisingsbewaking.	  	  
	  
	  
Alle gebruikersacties via seinhuizen worden standaard beveiligd door Raptor via supervisie. 
Daardoor kan de gebruiker of “bezoeker” geen treinen laten vertrekken op de verkeerde 
momenten, indien een kruising nog bezet is bijvoorbeeld. Met deze module kan deze supervisie 
worden uitgeschakeld zodat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor zijn handmatige handelingen 
maar daarentegen ook complete vrijheid krijgt in het besturen van zijn baangedeelte. 
Heeft module 009 nodig om te werken. 
  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Man -> SEINHUIS INSTELLING en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wag	  	  	  	  	  Haltetijden	  relatief	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  -‐>	  SEINHUIS	  INSTELLING	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  	  	  	  	  	  Seinhuis	  Post	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 



Na de selectie van dit menuscherm kan uit de lijst het seinhuis nummer worden gekozen, via de 
draaiknop, welke U wilt veranderen. 
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      0 
                                                  2                     0 
                                          Add = edit             Chg = In / Uit 
 
Seinhuis Activeren: 
Met seinhuizen kunt U een besturingsgedeelte van Raptor overnemen. Gekozen wordt uit acht 
seinhuizen welke voorheen tijdens de seinhuis-configuratie gedefinieerd waren. Selecteer het te  
bedienen of uit te schakelen seinhuis met de draaiknop. Druk op de CHG knop om de operationele 
status van het seinhuis te veranderen. Een operationele status kan '0' = UITgeschakeld of 
 '1' = INgeschakeld zijn. Indien de status uitgeschakeld was, wordt deze NU ingeschakeld met de 
CHG knop, wat voor Raptor betekent dat deze geen acties meer mag ondernemen welke onder de 
controle van dat seinhuis staan.   
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      0 
                                                  2                     0 
                                          Add = edit                   Chg = In / Uit 
 
-Selecteer het seinhuis ( b.v.: 1) en druk nu op Chg voor het inschakelen en druk op OK. 
 
Is module 039 geactiveerd dan volgt nu de keuze tussen wel of niet Sturen onder 
kruisingsbewaking en dan staat er in de display: 
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      0 
                                                  2                     0 
                                 Sturen onder kruisingsbewaking?  JA 
 
            -Toets OK voor JA of toets eerst NEE ( NO) d.m.v. de NO-toets en dan op OK. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49K	  –	  1.0	  Seinhuis	  permanent	  inschakelbaar	  maken.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Een ingeschakeld seinhuis blijft ingeschakeld tot het moment dat Raptor en de baan wordt 
verlaten. Kortom, het seinhuis wordt TIJDELIJK ingeschakeld. Dus dat seinhuis wordt normaal 
gesproken altijd uitgeschakeld indien de gebruiker Raptor opnieuw start. Met deze module kan het 
seinhuis permanent ingeschakeld blijven. 
Heeft module 009 nodig om te werken en zit na activering verweven in module 009. 
      
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Man -> SEINHUIS INSTELLING en druk op OK en volg het hele 
menu bij module 009. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wag	  	  	  	  	  Haltetijden	  relatief	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  -‐>	  SEINHUIS	  INSTELLING	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  	  	  	  	  	  Seinhuis	  Post	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 



Is module 049 geactiveerd dan komt er op de onderste regel de tekst:  
Seinhuis PERMANENT inschakelen ? NEE. Druk op OK voor “NEE”  voor tijdelijke inschakeling, 
druk anders eerst op “YES” en dan op OK voor permanente inschakeling. 
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      1 
                                                  2                     0 
                                   Seinhuis PERMANENT inschakelen ?  NEE 
	  
	  
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59K	  –	  1.0	  Seinhuis	  individuele	  ditovlaggen.	  	  
	  
	  
Raptor mag standaard geen treinen naar blokken sturen en/of laten vertrekken van blokken welke 
onder de autorisatie van een ingeschakeld seinhuis staan. Per seinhuisblok kan met deze module 
worden opgegeven of Raptor tevens een trein vanaf die positie mag laten vertrekken en/of naar 
toe sturen, net als de gebruiker. Het autorisatieniveau van de (handmatige) sturing is daarmee 
gedetailleerd in te stellen. 
 
M.a.w.: Met de dito-vlaggen (module 059) kan per seinhuisblok (onafhankelijk voor zowel “vertrek” 
als “bestemmingsblok”) met ja/nee (Yes/No toets) worden bepaald of Raptor OOK een trein mag 
vertrekken/sturen vanaf die blokken. 
Je kunt dus blokken helemaal van Raptor “afpakken” of samen met Raptor erom “vechten”.  
 
Heeft module 009 nodig om te werken 
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Man -> SEINHUIS INSTELLING en druk op OK  
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wag	  	  	  	  	  Haltetijden	  relatief	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  -‐>	  SEINHUIS	  INSTELLING	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  	  	  	  	  	  Seinhuis	  Post	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
-volg verder het hele menu bij module 009  ( 9K – 1.0 ). 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69K	  –	  1.0	  	  Wisselsteller	  forceertoets.	  	  
	  
	  
Normaal gesproken heeft Raptor altijd de supervisie of een gebruiker/bezoeker een seinhuiswissel 
mag schakelen. In het geval een trein over zo'n wissel kan gaan rijden zal Raptor de schakel-
opdracht van de gebruiker weigeren. Met deze module kan deze supervisie worden uitgeschakeld 
zodat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor zijn handmatige wisselsturingen maar daarentegen 
ook complete vrijheid krijgt in het besturen van zijn baangedeelte wissels. 
 
M.a.w.: Met de wissel-forceer toets (module 069) mag en kan je in een seinhuis een wissel onder 
de trein omzetten terwijl deze erover heen rijdt… Oftewel: die beveiliging is dan uitgeschakeld. 
Is dat leuk ? Ja, want dan kun je “op scherp” sturen en direct achter (elke) trein alvast wissels gaan 
schakelen tbv de volgende trein die je wilt laten vertrekken zonder dat papa-Raptor je dat verbied. 
 
Heeft module 009 nodig om te werken 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79K	  –	  1.0	  	  Seinhuis	  externe	  foutuitgang.	  	  
	  
	  
Met deze module kan het decodernummer van een magnetisch artikel, waarop bijvoorbeeld een 
indicatielampje is aangesloten, ingevuld worden. Deze uitgang wordt 'Rood' gestuurd indien een 
seinhuis handeling geweigerd is en 'Groen' wanneer de wissel(s) gesteld zijn en/of een rijweg 
uitgevoerd gaat worden. Dit is men name handig voor externe seinhuisbediening waar men 
niet op het Raptor display kan kijken voor tekstberichten over de weigering. 
Heeft module 068 nodig om te werken. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Man -> SEINHUIS FOUTUITGANG en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  	  	  	  	  Seinhuis	  	  post	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  -‐>	  SEINHUIS	  FOUTUITGANG	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  	  	  	  	  	  Handmatige	  	  treinleiden	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  



 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Seinhuis foutuitgang, de 7 seinhuisnr’s met 
 het getal “0” erachter en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seinhuis	  foutuitgang	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop het seinhuis en druk dan op de Chg-toets, 
-Voer nu het decodernr. in van een magnetisch artikel ( geldige waarden is 0 t/m 255) en druk op  
  OK. 
 
Is het decodernr. al toe bedeeld aan een wissel of sein dan volgt er een voorbij rollende tekst:     
Nummer al gebruikt als wissel / seinpaal in blok (……) OK?  NEE. 
Maak nu de keuze tussen JA en NEE door op de Yes of No knop te drukken en dan op OK. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
148	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  89K	  –	  1.0	  Seinpost	  Routeplanner	  (De	  “Tom	  Tom”	  module)	  	  	  	  	  	  
	  
Met deze module kan voor elke seinhuisblok voor de aldaar staande trein een kortste af te leggen 
route berekend worden van een “start-blok” tot aan een “bestemmingsbolk”. Raptor zal dan deze 
kortst mogenlijke gegenereerde “vaste route” voor deze trein uitvoeren, rekening houdend met 
eventuele “verboden” voor deze treindie reeds handmatig ingesteld waren. Nadat de route is 
uitgevoerd door deze trein worden de gegenereerde vaste route gegevens weer verwijderd. 
Vergelijkbaar met een “Tom Tom” navigatiesysteem maar dan voor een onbeperkt aantal treinen 
(en/of gebruikers) TEGELIJK te gebruiken/uitvoerbaar! 
 
Een “vaste route” is zo automatisch te berekenen/uitvoerbaar vanaf de Seinpost module 009. 
Via het SpDrs60-scherm zijn deze “vaste routes” ook te genereren via het simpel twee keer 
aanklikken van het hoofdsein van het “Start-blok” en daarne Eenmaal klikken van het hoofdsein 
van het “Bestemmingsblok”. 
 
En dat kan allemaal tijdens het rij-bedrijf (groene Led) uiteraard worden bediend en uitgevoerd! 
 



Heeft module 009 nodig om te werken en is na activering verweven in module 009 en is te 
gebruiken vanaf firmware Rel.1515 of hoger. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Man -> SEINHUIS INSTELLING en druk op OK en volg het hele 
menu bij module 009. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wag	  	  	  	  	  Haltetijden	  relatief	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  -‐>	  SEINHUIS	  INSTELLING	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Man	  	  	  	  	  	  Seinhuis	  Post	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
Is module 089 geactiveerd dan komt er op de onderste regel de tekst:  
Sturen met Route – Planner ? JA. Druk op OK voor “JA” of druk op NEE en dan op OK voor “NEE”. 
 
                                                Seinhuis instelling 
                                                  1           ->      0 
                                                  2                     0 
                                   Sturen met Route- Planner?    JA 
	  
	  
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10L-‐1.0	  	  	  LOC	  BEDRIJFSUREN.	  
	  
	  	  
In dit menu heeft u de mogelijkheid om gereden bedrijfsuren per locomotief te bekijken. Raptor 
administreert alleen de werkelijk gereden tijd dat een locomotief onderweg is. Als een loc stil- of 
zelfs buiten dienst staat, wordt geen tijd bijgeteld. Hiermee heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld 
een onderhoudsschema in te stellen, afgezien van het feit dat het gewoon leuk is om te weten 
hoeveel een loc reeds “achter de kiezen heeft”. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Lok -> BEDRIJFSUREN en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  Afrem	  	  gewicht	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  -‐>	  BEDRIJFSUREN	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  	  Onderhoudsschema	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  



 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Bedrijfsuren, de geregistreerde lok-lijst, de 
 opgebouwde bedrijfsuren, Chg 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bedrijfsuren	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  -‐>	  	  V	  200	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  -‐>	  E	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
In de display ziet U aan de linkerzijde de locomotieven die door u zijn geregistreerd in Raptor, 
terwijl aan de rechterzijde het aantal gereden bedrijfsuren staat. 
 
Wanneer u de bedrijfsurentijd weer vanaf nul wilt laten beginnen, kiest u de loc door te draaien aan 
de draaiknop, u drukt op de Chg toets bij de loc-aanduiding waarvan de bedrijfsurentijd op nul 
gesteld moet worden. De cursor knippert op de bedrijfsurentijd om dit te wijzigen type '0' in het 
veld. U bevestigt deze invoer door de drukknop in te drukken of via de OK toets of men laat de 
uren staan zodat men later (b.v. over een periode van10 jaar) kan zien hoeveel uur de lok in totaal 
heeft gereden. 
 
Wanneer meerdere tijden op nul gesteld moeten worden herhaalt u bovenstaande handelingen. 
Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u dit menu door op de OK toets of de drukknop te 
drukken. 
 
Let op: 
Het verstrijken van bedrijfsurentijden gaat doorgaans in een veel langzamer tempo dan U van Uw 
horloge gewend bent. Dat komt omdat de locomotief niet voortdurend rijdt, zoals voor een rood 
sein, waardoor het “loc horloge” (ook) even stilstaat. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
150	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20L	  –	  1.0	  	  Combineer	  locomotief	  bedrijfsuren	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  met	  onderhoudschema	  	  	  
	  
	  	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Lok -> ONDERHOUDSSCHEMA en druk op OK. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  Bedrijfsuren	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  -‐>	  ONDERHOUDSCHEMA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lok	  	  	  	  	  Functie-‐Acties	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  OK	  	  	  	  RUN	  	  
	  
	  Op het scherm verschijnt nu de tekst: Onderhoudsschema bij, de geregistreerde loklijst   
 met daarachter het te wijzigen getal, Chg. 
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Onderhoudsschema	  bij	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  -‐>	  	  V	  200	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  E	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
-Selecteer d.m.v. de draaiknop de lok (b.v. lok 1) 
-Druk op toets Chg  
-Voer nu de uren in wanneer lok 1 toe is aan onderhoud ( b.v.: 40 ) en druk op OK. 
-Achter het getal verschijnt nu ook de letter N. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Onderhoudsschema	  bij	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  -‐>	  V	  200	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  	  	  	  	  N	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  E	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  
	  
Wanneer nu de lok aan zijn bedrijfsuren is ( 40 uur ) dan verandert de letter N in de letter J wat wil 
zeggen dat de lok nu toe is voor onderhoud ( smeren e.d. ) 
Bij de bedrijfsuren- registratie staat nu ook de letter N  achter de urenregistratie van de lok(ken) en 
deze letter zal nu ook in de letter J veranderen wanneer de lok aan zijn 40 uur rijtijd zit. 
 
Met deze module kan een onderhoudsalarm worden geconfigureerd voor elke locomotief in 
combinatie met de bedrijfsuren boekhouding. In het geval van het aantal bedrijfsuren hoger is 
geworden dan het maximum geconfigureerde aantal hier, waarschuwt Raptor vervolgens dat de 
betreffende locomotief behoefte aan onderhoud nodig heeft. 
Heeft module 010 nodig om te werken. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
.	  
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	  	  30L	  –	  1.0	  	  Inzetten	  treinen	  tijdens	  het	  Automatische	  Bedrijf.	  	  
	  
	  
Voor grote (club)banen is het handig als treinen kunnen worden ingezet, of van de baan gehaald, 
tijdens het Automatische Trein Bedrijf. Deze module maakt het toevoegen of verwijderen van 
treinen op de baan onder ALLE rijomstandigheden mogelijk. 
 
Met module 030 = inzetten treinen tijdens automatisch bedrijf ( groene LED brandt ) kan men 
zonder alles eerst stop te zetten toch treinen inzetten of verwijderen. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Trn ->INZETTEN TREINEN en druk dan op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trn	  	  	  	  	  	  Positie	  &	  Status	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trn	  -‐>	  INZETTEN	  	  TREINEN	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trn	  	  	  	  	  	  Handmatig	  	  melden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 Op het scherm verschijnt nu op de onderste regel een rollende tekst: 
 
                                          Treinbedrijf Tijdelijk Onderbreken ?   JA 
 
-Druk op OK om het  gehele treinbedrijf te stoppen, 
 
                                                                    OF ……… 
 
-Druk op NO (nee) en dan op OK en men  kan nu terwijl de andere treinen blijven rijden de nieuwe  
 lok op het spoor zetten en in bedrijf nemen zoals hieronder vermeld. 
 
 Op het scherm verschijnt de lijst met lok-adressen met de tekst er achter: Inzetbaar, dat wil 
zeggen dat de lok nog in de doos zit of in de (vitrine)kast staat. 
 
                                              Inzetten treinen 
                                              1 -> INZETbaar 
                                              2     Inzetbaar 
                                           Add = In   Chg = Uit 
 
-Selecteer nu de lok die ingezet moet worden en plaats die lok op het spoor van vertrek. 
-Druk op Add en vul het blok  of  spoornr. in van vertrek en druk dan op OK. 
    
Wil je de lok verwijderen en opbergen selecteer dan loknr. en druk dan op Chg, het spoornr.  
achter het loknr. verandert nu in Inzetbaar en de lok kan nu opgeborgen worden.  
                                                 
 Module 030 zit na activering verweven met module 0B16-0  
                                      
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40L	  –	  1.0	  	  Historische	  treinpassages	  uitlezen.	  	  
	  
	  
Deze module toont een lijst van het aantal gepasseerde treinen per blok. Elk blok heeft een eigen 
"treinteller" welke het aantal gepasseerde treinen registreert. De lijst van blokken met 
desbetreffende treintellers worden in een historisch volgorde gepresenteerd, zodat ook achteraf 
onderzocht kan worden waar treinen "vandaan" zijn gekomen. Dit laatste kan helpen bij het 
opsporen van defecte terugmelders, wissels en dergelijke. De treintellers worden bij het starten 
van Raptor op nul gezet. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Trn -> TREIN PASSAGES en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trn	  	  	  	  	  	  Handmatige	  	  Treinleiden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trn	  -‐>	  TREIN	  	  PASSAGES	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trn	  	  	  	  	  	  Verlaat	  status	  &	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Trein Passages, de ingevoerde blok-/spoornr’s met 
daarachter het getal 0 en de letters Yes=select. 
 
                                                Trein Passages 
                                                -> 10               0 
                                                    11               0 
                                                    Yes=select 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50L	  –	  1.0	  	  	  Beperk	  maximaal	  rijdende	  treinen.	  
	  
	  	  
Na het starten en in bedrijf stellen van Raptor tracht deze alle in dienst zijnde treinen tegelijk te 
laten rijden. Hier kan dit begrensd worden tot een maximum aantal. Theoretisch kan bijvoorbeeld 
een zeer grote baan m.b.v. deze faciliteit toch met een kleine voeding volstaan. Praktischer wordt 
het als hier het getal nul ingevuld wordt. Daarmee wordt de Raptor routezoeker tijdens het rijden 
buiten werking gesteld. De baan staat dan in een soort superrangeertoestand welke naar de 
gebruikers hand gezet kan worden via TreinLeiding, Seinhuizen en de Rangeer functies. 
 
-Seleceer d.m.v. de draaiknop: Sys. -> MAX. RIJDENDE TREINEN en druk dan op OK. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  Schakeltijd	  (Sec/10)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  -‐>	  MAX	  RIJDENDE	  TREINEN	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijw	  	  	  	  	  	  minimale	  	  verlaat	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
 Op het scherm verschijnt de tekst: Max. Rijdende Treinen en het getal: 99, Chg. 
 
                                                  Max rijdende treinen 
                                                             99 
 
                                                           Chg 
 
Toets nu d.m.v. de cijfertoetsen het aantal treinen in die  men maximaal tegelijk wil laten rijden 
( 1 t/m 99 ), Toetst men 00 in dan blijven alle treinen stil staan en kan men met Module 019 = 
Man -> Handmatig Treinleiden over de baan een lok selecteren en daarmee handmatig van blok 
naar blok een trein besturen, op deze manier kan men rustig controlleren of alle wissels en seinen 
en terugmelders goed werken. 
 
Bij het opnieuw opstarten van de Raptor wordt module MAX. RIJDENDE TREINEN automatisch 
weer op 99 gezet. 
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	  60L	  -‐1.0	  Schakel	  artikelen	  VOOR	  en	  NA	  automatisch	  bedrijf.	  	  
	  
Met deze module kan een wisselstraat worden ingevuld, waarvan Raptor de magnetische artikelen 
van die wisselstraat zal schakelen bij het inschakelen van het Automatische Bedrijf. Hiermee kan 
elke bepaalde "initialisatie" gepleegd worden voordat de treinen daadwerkelijk gaan rijden. (Merk 
op dat dit voor wissels en seinpalen in het baanplan NIET nodig is. Al deze artikelen worden reeds 
door Raptor in de juiste stand gezet.) Als voorbeeld kunnen fonteinen en "pretparken" voor het 
automatische bedrijf automatisch in werking worden gezet, en automatisch worden stilgelegd 
tijdens HALT. 
 
Deze module is alleen beschikbaar voor uitgeschakelde rijwegen, zie module 31C – 1.0. 
 
Wanneer module 060 wordt geactiveerd dan verschijnt er in het scroll-menu 2 menu’s  
n.l.: INIT VOOR BEDRIJF VIA WISSELSTRAAT en  INIT NA BEDRIJF VIA WISSELSTRAAT 
 



-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> INIT VOOR BEDRIJF VIA WISSELSTRAAT en druk  
 op OK. 
 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Init VOOR bedrijf via, 2 invulvelden, Draai, OK en RUN. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Init	  VOOR	  bedrijf	  via	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐>	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  RUN	  
	  
-Vul nu op de invulvelden de uitgeschakelde rijwegen in,  
 zie hiervoor de tekst bij module 31C – 1.0. 
 
                                                  OF: 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> INIT NA BEDRIJF VIA WISSELSTRAAT en druk op OK. 
 Op het scherm verschijnt nu de tekst: Init NA bedrijf via, 2 invulvelden, Draai, OK en RUN. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Init	  NA	  bedrijf	  via	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐>	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  RUN	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-Vul nu op de invulvelden de uitgeschakelde rijwegen in,  
 zie hiervoor de tekst bij module 31C – 1.0. 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  155	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70L	  –	  1.0	  	  Naschakelpauze	  magnetische	  artikelen.	  	  
	  
	  
Sommige zwakke wisselvoedingen hebben bijvoorbeeld een "hersteltijd" nodig na het schakelen 
van een zware wissel, voordat de volgende (zware) wissel weer over de maximale schakel-
spanning kan beschikken. Met deze module kan per wissel een zogenaamde naschakelpauze 
ingesteld worden opdat alle wissels altijd gegarandeerd zijn van het maximale voedingsmoment. 
 
-Selecteer d.m.v. de draaiknop: Sys -> SCHAKELPAUZE (SEC/10) WISSELS / SEINEN  
 en druk op OK. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  Gegevens	  	  opslaan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  -‐>	  SCHAKELPAUZE	  (SEC/10)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sys	  	  	  	  	  	  Max	  	  rijdende	  	  treinen	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Draai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RUN	  
 
Op het scherm verschijnt nu de tekst: Schakelpauze ( Sec/10 ), wissel/seinnr’s, de te wijzigen 
schakeltijd en de letters Chg. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Schakelpauze	  (Sec	  /	  10	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  -‐>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chg	  	  	  
	  
-Druk nu op de Chg-knop om de schakelpauze-tijd te wijzigen en sluit af met OK. 
 
 
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 voordat Raptor wordt uitgeschakeld. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
156	  
80L	  –	  1.0	  Hoogste	  prioriteit	  lokregelaar	  en	  Rangeerstand	  /	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seinbewaking.	  
	  
	  	  
Indien een gebruiker één van de treinen die in de automatische dienst rijden als machinist wil 
besturen kan dat met deze module, deze trein zal altijd de hoogste wegrij-prioriteit krijgen zodat de 
gebruiker/machinist nergens lang hoeft te “wachten” voor een rood sein. 
Tevens is op de hoofdRaptor dan in te stellen dat op een extra Raptor het niet meer mogelijk is 
met de lokregelaar bewust door “rood” te rijden noch van rijrichting te veranderen. Oftewel een 
soort “kleinzoonstand”of “bezoekersmodus”. 
 
LOCREGELAAR. 



Om een loc op een comfortabele manier handmatig te besturen, kiest u het locdecoderadres, toets 
dit in en druk de blauwe LOK toets in. Dus locnummer + LOK. Een alternatieve manier om een 
locomotief te selecteren in de locregelaar is via LOK + locnummer + OK. 
 
                                                Lok  22  Regelaar 
                                            V 200   L - - - - - - - - Aut 
                                             ==> : : : : :                # 
                                               L 22 + 10 
 
Daarna wordt het volgende scherm zichtbaar in het display. De afbeelding hierboven is een 
voorbeeld. 
In werkelijkheid zal dit scherm wanneer dit is ingevoerd ook voorzien zijn van reeds eerder 
ingevoerde gegevens.    
Op de eerste regel: Lok locdecoderadres Regelaar. 
Op de tweede regel: de naam, de functies die aan en/of uit zijn en het type decoder. 
Op de derde regel een pijl naar links of rechts, afhankelijk van de rijrichting, met een grafische 
indicatie van het aantal snelheidsstappen. 
Op de vierde regel staat L22, en + of een - , afhankelijk van de rijrichting, en het cijfer van de 
snelheidsstap. 
 Loc 22 op het display is een voorbeeld. 
 
Indien op dit moment Raptor in AUTOMATISCH BEDRIJF staat, de groene LED brandt, dan 
heeft Raptor nog controle over de snelheid van de gekozen loc. 
 
Door aan de draaiknop naar rechts te draaien ziet u de pijl naar rechts of naar links aanwijzen al 
naar gelang de rijrichting die op dat moment geldt voor de lok en de snelheidbalk zal groter worden 
naar mate de snelheid hoger wordt, de rijrichting omschakelen gebeurd hier door de drukknop 
“Direction” in te drukken of d.m.v. de draaiknop in te drukken. 
 
U heeft nu hiermee aan Raptor aangegeven dat u de controle over de snelheid van Raptor 
overgenomen heeft. 
 
Druk nu op de Chg toets, op de onderste regel in het display verschijnt nu de rollende tekst: 
“Seinwerking Ingeschakeld”. 
Indien er na indrukken van de Chg toets er de rollende tekst: “Seinwerking Uitgeschakeld” 
verschijnt dan houdt dit in dat de trein niet tot stop wordt gedwongen door Raptor bij een rood 
sein, druk dan nogmaals op de Chg toets om om te schakelen naar: “Seinwerking Ingeschakeld”. 
	  

                                                Lok  22  Regelaar 
                                            V 200   L - - - - - - - - Aut 
                                             ==> : : : : :                # 
                                          Seinwerking Ingeschakeld 
	  
Vanaf nu ben jij / kleinzoon de machinist en moet je de seinenbeelden opvolgen want kom je met 
de trein voor een rood sein en je stopt niet dan zet Raptor de trein alsnog op de stopmelder stil. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  157	  
De trein kan pas in beweging gezet worden (door je kleinzoon-machinist) als het sein waar de trein 
voor staat groen wordt, zolang het sein op Rood staat is de snelheid van de lok NIET te regelen 
ook niet achteruit !! tenzij men de “Direction”- knop indrukt dan wel. 
Indien het sein niet zichtbaar is dan zie je toch nog op de onderste regel in het display de rollende 
tekst : sein …… voor trein ….. groen is en dat de trein weer verder kan rijden 
 
Samengevat: Raptor heeft de supervisie over de wissels en seinen en alleen Raptor bedient ze en 
jij als machinist  (kleinzoon/bezoeker) bestuurd de trein. 
 
Let op: vanaf een HAND-Raptor kan je de Seinwerking NIET in/uitschakelen! (je “kleinzoon” zet je 
dan aan de hand-Raptor regelknop om alleen machinist te kunnen zijn). 
 



Drukt men nu weer op de blauwe knop “Function” dan neemt Raptor het machinist zijn weer over 
en alles rijdt volledig automatisch verder. 
 
De rijrichting omkeren van de trein bij ingeschakelde Seinwerking kan alleen maar via de knop 
“Direction”, bij uitgeschakelde seinwerking is de rijrichting ook om te keren via het indrukken van 
de draaiknop. 
 
Wanneer de gele Led brandt kan men d.m.v. de Chg toets de Seinwerking ook In-/Uitgeschakeld 
worden maar heeft geen invloed op de seinen maar let op: 
Indien de gele Led brand en men drukt op de Chg toets om de Seinwerking in te schakelen of deze 
staat nog ingeschakeld dan kan men alleen maar d.m.v. de “Speed + en Speed –“ knoppen de 
snelheid regelen en met de “Direction”- knop de rijrichting bepalen, de draaiknop staat op dat 
moment buiten bedrijf. Door nogmaals op de Chg knop te drukken zodat er op de onderste regel 
“Seinwerking Uitgeschakeld” komt te staan pas dan is de lok ook regelbaar d.m.v. de draaiknop. 
 
Indien men de lok bij de module “Inzetten treinen” verwijdert d.m.v. de Chg toets zodat deze in de 
kast of doos opgeborgen wordt  en men heeft de Seinwerking niet of vergeten uit te schakelen en 
de gegevens zijn opgeslagen dan blijft voor de betreffende lok de Seinwerking ingeschakeld actief. 
Dat heeft als gevolg dat wanneer men de lok weer op het spoor zet en er mee wil gaan rijden 
zowel op hand als op automatisch alsmaar de melding krijgt van: “Seinwerking ingeschakeld” en 
de lok is niet te bedienen uitgezondert d.m.v. de Speed + en Speed – en Direction knoppen en in 
het automatische proces rijdt de lok gewoon mee maar meer ook niet. 
Om de lok weer volledig onder controlle te krijgen moet men eerst bij module “Inzetten treinen” de 
lok inzetten op spoor…., dan op de Chg toets drukken zodat nu de tekst “Seinwerking 
uitgeschakeld” verschijnt en de lok is nu weer volledig onder controlle, en aan het eind voordat de 
stroom eraf gaat eerst de gegevens opslaan !!!! 
 
M.a.w.: zorg dat bij de lok waar “Seinwerking ingeschakeld” actief is eerst wordt uit 
geschakeld voordat de gegevens worden opgeslagen en de lok wordt verwijdert om later 
geen problemen te krijgen van “wat is hier aan de hand??”. 
 
Na activering is deze module verweven met module 0B3 – 0 (Raptor als handbediende centrale)  
en is nu een uitbreiding op LOKREGELAAR.  
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90L	  –	  1.0	  	  Geen	  herhaling	  MAcommando's	  bij	  kortsluiting	  /	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  overbelasting	  (GRATIS).	  	  
	  
	  
Normaal gesproken als Raptor een booster (beginnende) overbelasting/kortsluiting detecteert dan 
pauzeert Raptor de schakeling van wissels en seinen totdat de (zeer korte) overbelasting/ 
kortsluiting situatie weer voorbij is. Daarmee worden correcte wisselschakelopdrachten ook 
gegarandeerd indien wisseldecoders tevens op de rijspanning boosters zijn aangesloten. Met deze 
module kan deze beveiliging efficiënt worden uitgeschakeld indien alle wisselen seindecoders op 
eigen boosters staan aangesloten welke niet meer via rijspanningoverbelasting nadelig 
beïnvloedbaar kunnen zijn. 
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100L	  –	  1.0	  <Reserved>	  
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110L	  –	  1.0	  <Reserved>	  
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120L	  –	  1.0	  Toepassen	  lage	  snelheden	  &	  remmeet	  kruiphulp	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (GRATIS).	  	  
	  
	  
In het begin van het automatisch leren door Raptor van alle remkaracteristieken kunnen 
locomotieven wat langer kruipen naar het rode hoofdsein dan als "normaal" ervaren kan worden. In 
deze situaties zorgt deze module ervoor dat de lerende locomotief tijdelijk een "sprong" naar het 



hoofdsein kan maken op lagesnelheid om het leerproces met de treinbewegingen op de hele baan 
als zodanig te versnellen zonder de remkaracteristiek nadelig te beïnvloeden. 
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