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Wersja instrukcji 2013-07-01 

1. Opis urządzenia 

 

Dekoder akcesoriów MGM-ACC2 jest cyfrowym urządzeniem 

elektronicznym służącym jako interfejs pośredniczący między 

cyfrową centralką w standardzie DCC a elementami 

wykonawczymi takimi jak: napędy zwrotnic, napędy rogatek, 

semafory, sygnalizacje przejazdowe, elementy oświetlenia, itp. 

 

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika ze 

sposobem używania urządzenia. Stosowanie się do tej 

instrukcji gwarantuje bezpieczne użytkowanie oraz 

poprawne i bezawaryjne działanie dekodera. 

 

2. Parametry techniczne 

 

Wymiary: 105mm x 87mm (szerokość x długość) 

Napięcie zasilania: 7 – 24VAC lub 9 – 30VDC 

Prąd zasilania przy pełnym obciążeniu: 

  1,1A @ 16VAC, 

1,5A @ 12VDC, 

0,7A @ 24VDC. 

Parametry styków wyjść przekaźnikowych: 

  10A / 240VAC, cos φ = 1, 

  10A / 24VDC, 

  5A / 240VAC, cos φ = 0,4. 

Parametry wyjść LED: 

  napięcie: 5VDC, 

  prąd: 10mA na każde wyjście. 

Parametry wyjść serwomechanizmów: 

  napięcie: 5VDC, 

  prąd: 2,5A na wszystkie wyjścia. 

 



3. Bezpieczeństwo obsługi 

 

MGM-ACC2 jest urządzeniem niskonapięciowym, 

niestwarzającym żadnego zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym. Należy przestrzegać niniejszej instrukcji w celu 

uniknięcia zagrożeń życia lub zdrowia. Znamionowe wartości 

napięć zasilających spełniających warunki bezpiecznej obsługi 

są przedstawione w punkcie nr 2 niniejszej instrukcji. 

Zastosowanie napięć wyższych od podanych w pkt. 2 może 

spowodować niepożądane skutki takie jak uszkodzenie 

dekodera a nawet pożar! W żadnym wypadku nie wolno 

zasilać urządzenia bezpośrednio z sieci 230V! Dekoder 

należy zamontować na makiecie w sposób nie przyczyniający 

się do jego uszkodzeń mechanicznych ani uszkodzeń izolacji 

przewodów do niego wchodzących. Wszystkie nieużywane 

przewody należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie 

powodowały zwarć z elementami na płycie dekodera, czy 

innymi urządzeniami na makiecie. Do zamocowania dekodera 

należy wykorzystać otwory w narożnikach płyty specjalnie 

przeznaczone do tego celu. Mocowanie należy wykonać 

wkrętami i zdystansować w taki sposób aby dolna 

powierzchnia płyty dekodera nie stykała się z podłożem. 

Montażem dekodera w oparciu o poniższą instrukcję obsługi 

oraz załączone w punktach nr 4 i 5 schematy powinny 

zajmować się osoby posiadające stosowne kwalifikacje w 

zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych. Podłączanie 

dekodera można wykonywać tylko i wyłącznie przy 

odłączonym napięciu zasilającym. Niezastosowanie się do 

powyższego zalecenia może spowodować nieodwracalne 

uszkodzenie dekodera. Za wszelkie skutki wynikające z 

niewłaściwego podłączenia bądź obsługi urządzenia 

producent nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Schemat wyprowadzeń 

 

 
 

Objaśnienia: 

DCC – zaciski wejściowe sygnału DCC 

PWR – zaciski wejściowe napięcia zasilającego 

PK1..PK8 – zaciski wyjść przekaźnikowych 

S1..S8 – złącza wyjść serwomechanizmów 

L1..L8 – złącza wyjść LED 

SW – przełącznik aktywacji programowania 

LED – dioda potwierdzenia wykonania komendy DCC 

 



5. Schemat podłączeń 

 

 
  

6. Montaż i podłączenia 

 

Sygnał DCC z torów lub bezpośrednio z centralki należy 

podłączyć do dekodera pod zaciski oznaczone „DCC”, 

biegunowość nie ma znaczenia. 

 

Zasilanie należy wprowadzić pod zaciski „PWR” dekodera. 

Do zasilania dekodera można używać źródła zasilania 

dostarczającego napięcie z parametrami opisanymi w pkt. 2 

instrukcji. Dopuszczalne jest stosowanie napięć zasilających 

zarówno zmiennych jak i stałych, biegunowość „+”/„-” nie ma 

znaczenia. Nie poleca się zasilania dekodera bezpośrednio z 

magistrali DCC ponieważ mogą wystąpić komplikacje 

podczas programowania na torze programującym. Ze względu 

na dużą wartość prądu przy załączaniu dekodera centralka 

może zgłaszać zwarcie, dlatego zaleca się stosowanie 

oddzielnych źródeł zasilania. 

 

Wyjścia przekaźnikowe oznaczone są „PK1”..„PK8”. Każde 

wyjście dzielone jest na dwie połówki o zaciskach 

oznaczonych „1” (styk NC) oraz „3” (styk NO). Środkowy 

zacisk oznaczony „2” jest zaciskiem wspólnym (styk COM), 

parametry styków przedstawione zostały w pkt. 2. Przykłady 

podłączeń różnych obciążeń przedstawione są na rys. w pkt. 5. 

Jeżeli podłączone obciążenie działa w sposób odwrotny do 

zamierzonego to należy zamienić kolejność podłączeń 

pomiędzy zaciskami „1” oraz „3” lub przeprogramować 

orientację wyjścia w odpowiednim CV (informacje w pkt. 9). 

 

Wyjścia LED oznaczone są „L1”..„L8”. Każde wyjście 

dzielone jest na dwie połówki o pinach oznaczonych „A” oraz 

„B”. Pozostałe dwa piny oznaczone „+” i „-” służą do zasilania 

diod, parametry wyjść przedstawione zostały w pkt. 2. 

Przykłady podłączeń różnych rodzajów diod przedstawione są 

na rys. w pkt. 5. Jeżeli diody załączają się w sposób odwrotny 

do zamierzonego to należy zamienić kolejność podłączeń 

między zaciskami „A” oraz „B” lub przeprogramować 

orientację wyjścia w odpowiednim CV (informacje w pkt. 9). 



Wyjścia servo oznaczone są „S1”..„S8”. Każde z wyjść składa 

się z pinów oznaczonych: „S” który jest sygnałem sterującym 

serwomechanizmu, „+” oraz „-” które są pinami zasilającymi 

serwomechanizm, parametry wyjść przedstawione zostały w 

pkt. 2. Sposób podłączenia serwomechanizmu przedstawiony 

jest na rys. w pkt. 5. Należy zachować szczególną ostrożność 

podczas podłączania serwomechanizmów ponieważ różni 

producenci serwomechanizmów stosują różne symboliki 

kolorów przewodów, zamiana podłączeń pinów „+” oraz „-” 

skończy się uszkodzeniem serwomechanizmu. Przed 

podłączeniem serwomechanizmu należy zapoznać się z jego 

instrukcją. Jeżeli serwomechanizmy wychylają się w kierunku 

odwrotnym do zamierzonego to należy zamienić ze sobą 

wartości wychyłów  początkowych oraz końcowych w CV lub 

przeprogramować orientację wyjścia w CV (informacje w pkt. 

9). 

 

UWAGA! Nie należy równoleglić ze sobą wyjść dekodera w 

jakimkolwiek celu, a w szczególności w celu zwiększenia 

obciążalności wyjść. Nie zastosowanie się do powyższego 

zalecenia może spowodować uszkodzenie dekodera. 

 

7. Obsługa i sterowanie 

 

Wyjścia. Dekoder posiada 8 grup wyjść o numerach od 1 do 8. 

W skład każdej z grup wchodzi po jednym wyjściu typu 

przekaźnikowego (PK), LED (L) oraz servo (S). Wszystkie 

wyjścia danej grupy są ze sobą sprzężone pod względem 

sterowania, oznacza to, że zmieniając stan danej grupy wyjść 

zmienia się stany wszystkich jej wyjść jednocześnie, np. 

załączenie grupy wyjść 1 spowoduje przełączenie styku „PK1” 

pozycji „1” na „3”, zmianę stanu „L1” z aktywnej diody „A” 

na aktywną „B” i zmianę wychyłu serva „S1” z pozycji 

początkowej na końcową (jeżeli orientacje tych wyjść w CV 

mają te same wartości). Dla każdego z wyjść w każdej grupie 

wyjść dostępne są indywidualne konfiguracje orientacji wyjść, 

programowane w CV, które, jeżeli są aktywne, powodują 

zmianę stanu wyjścia, np. jeżeli dla grupy wyjść 1 przekaźnik 

PK1 i LED L1 załączają się zgodnie z planowaną orientacją a 

servo S1 wychyla się w kierunku przeciwnym do planowanego 

to wystarczy tylko zmienić orientację wyjścia S1 w 

odpowiednim CV. Więcej informacji na temat konfiguracji 

wyjść znajduje się w tabeli CV w pkt. 9. Dekoder wyposażony 

jest w funkcję pamiętania stanów wyjść po zaniku zasilania, 

dzięki czemu przy każdym uruchomieniu dekodera wyjścia 

przyjmują stany takie, jakie zostały zapamiętane przed jego 

wyłączeniem. Funkcja ta jest bardzo istotna gdy 

serwomechanizmy sterują pozycją rozjazdu, przekaźniki 

polaryzacją krzyżownicy, a LEDy semaforami, wtedy dekoder 

zapewnia, że polaryzacja krzyżownicy oraz właściwy stan 

semafora zostaną zapewnione nawet po wyłączeniu napięcia 

zasilającego. 

 

Dioda LED sygnalizuje poprawność odbieranych komend 

DCC zarówno w przypadku komend funkcyjnych jak i 

programujących. Dioda będzie się świeciła podczas odbierania 

komendy oraz krótką chwilę po tym jak komenda przestanie 

być odbierana. W przypadku komend programujących CV 

każdorazowe odebranie nowej wartości CV zostanie 

zasygnalizowane pięciokrotnym mignięciem LEDa, natomiast 

odebranie komendy przywrócenia wartości fabrycznych (CV7 

= 170) będzie potwierdzone trzydziestoma mignięciami. 

 



Przełącznik SW służy do aktywacji programowania CV. 

Zabezpieczenie to ma na celu uchronienie przed nadpisaniem 

wartości CV wszystkich dekoderów jednocześnie w 

przypadku, gdy użytkownik programuje dekodery akcesoriów 

na torze głównym. Aktywowanie programowania tylko 

jednego dekodera i zablokowanie pozostałych, znacznie 

ułatwia konfigurację akcesoriów na makiecie. Przesunięcie 

przełącznika do pozycji „1”  ze schematu wyprowadzeń z pkt. 

4 spowoduje aktywację programowania. 

 

Potwierdzenie DCC. Dekoder wyposażony jest w funkcję 

wystawiania potwierdzenia do centralki, dzięki czemu 

możliwa jest komunikacja dwukierunkowa dekodera z 

centralką i odczyt wartości CV. UWAGA: funkcja 

potwierdzenia dekodera współpracuje tylko z centralkami 

wyposażonymi w funkcję odczytywania potwierdzenia 

dekodera, należy się upewnić czy centralka jest wyposażona w 

funkcję odczytywania potwierdzenia z dekodera. Informacje w 

instrukcji obsługi producenta centralki. UWAGA: funkcja 

potwierdzenia działa tylko i wyłącznie podczas 

programowania na torze programującym (tryb CV), nie 

możliwe jest czytanie CV na torze jazdy (tryb POM). 

 

Adresowanie DCC. Każde urządzenie na magistrali DCC 

posiada swój adres. Dla dekoderów akcesoriów standard 

NMRA DCC przewiduje 1 adres na magistrali dla każdych 4 

wyjść dekodera. Ponieważ dekoder posiada 8 grup wyjść to od 

strony centralki widziany jest na 2 adresach: pierwszy adres to 

grupa wyjść 1-4, adres ten można zaprogramować w CV#1 

oraz CV#8 zgodnie ze standardem NMRA DCC, natomiast 

drugi adres to grupa wyjść 5-8, adres ten jest zawsze 

następnym adresem po adresie zaprogramowanym w CV#1 

oraz CV#8. 

 

8. Tryby programowania 

 

Dekoder MGM-ACC2 akceptuje wszystkie tryby 

programowania SERVICE MODE czyli na torze 

programującym zawarte w specyfikacji standardu NMRA 

DCC: 

- Direct Mode 

- Page Mode 

- Physical Register 

- Address Only 

 

MGM-ACC2 akceptuje też programowanie w trybie POM 

czyli programowanie na torze głównym. 

 

9. Tabela CV 

 
CV: Nazwa: Opis: Wartości: Fabrycznie: 

1 
Młodsza część 

adresu 
Młodsza część (LSB) adresu 
dekodera na magistrali DCC. 

0-63 1 

3 Czas wychyłu 1 
Czas wychyłu 

serwomechanizmu 1 [0,1s]. 
0-255 10 

4 Czas wychyłu 2 
Czas wychyłu 

serwomechanizmu 2 [0,1s]. 
0-255 10 

5 Czas wychyłu 3 
Czas wychyłu 

serwomechanizmu 3 [0,1s]. 
0-255 10 

6 Czas wychyłu 4 
Czas wychyłu 

serwomechanizmu 4 [0,1s]. 
0-255 10 

7 Wersja dekodera 

Wewnętrzny numer wersji 
dekodera, tylko do odczytu. 

Próba wpisania wartości 170 
spowoduje przywrócenie 
rejestrów CV do wartości 

fabrycznych. 

22 22 



8 Kod producenta 
Kod producenta nadany przez 

NMRA, tylko do odczytu. 
13 13 

9 
Starsza część 

adresu 
Starsza część (MSB) adresu 
dekodera na magistrali DCC. 

0-7 0 

29 Konfiguracja 
Rejestr konfiguracji, tylko do 

odczytu 
128 128 

33 Czas wychyłu 5 
Czas wychyłu 

serwomechanizmu 5 [0,1s]. 
0-255 10 

34 Czas wychyłu 6 
Czas wychyłu 

serwomechanizmu 6 [0,1s]. 
0-255 10 

35 Czas wychyłu 7 
Czas wychyłu 

serwomechanizmu 7 [0,1s]. 
0-255 10 

36 Czas wychyłu 8 
Czas wychyłu 

serwomechanizmu 8 [0,1s]. 
0-255 10 

37 
Pozycja 

początkowa 1 
Początkowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 1. 
0-255 142 

38 Pozycja końcowa 1 
Końcowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 1. 
0-255 155 

39 
Pozycja 

początkowa 2 
Początkowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 2. 
0-255 142 

40 Pozycja końcowa 2 
Końcowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 2. 
0-255 155 

41 
Pozycja 

początkowa 3 
Początkowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 3. 
0-255 142 

42 Pozycja końcowa 3 
Końcowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 3. 
0-255 155 

43 
Pozycja 

początkowa 4 
Początkowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 4. 
0-255 142 

44 Pozycja końcowa 4 
Końcowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 4. 
0-255 155 

45 
Pozycja 

początkowa 5 
Początkowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 5. 
0-255 142 

46 Pozycja końcowa 5 
Końcowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 5. 
0-255 155 

47 
Pozycja 

początkowa 6 
Początkowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 6. 
0-255 142 

48 Pozycja końcowa 6 
Końcowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 6. 
0-255 155 

49 
Pozycja 

początkowa 7 
Początkowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 7. 
0-255 142 

50 Pozycja końcowa 7 
Końcowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 7. 
0-255 155 

51 
Pozycja 

początkowa 8 
Początkowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 8. 
0-255 142 

52 Pozycja końcowa 8 
Końcowa pozycja wychyłu 

serwomechanizmu 8. 
0-255 155 

53 
Konfiguracja 

wyjścia 1 

Konfiguracje trybów pracy 
wyjść. 

0-255 0 

54 
Konfiguracja 

wyjścia 2 
0-255 0 

55 
Konfiguracja 

wyjścia 3 
0-255 0 

56 
Konfiguracja 

wyjścia 4 
0-255 0 

57 
Konfiguracja 

wyjścia 5 
0-255 0 

58 
Konfiguracja 

wyjścia 6 
0-255 0 

59 
Konfiguracja 

wyjścia 7 
0-255 0 

60 
Konfiguracja 

wyjścia 8 
0-255 0 

Bit: Nazwa: Wartość: 

0 

Odwrócen
ie 

orientacji 
serwa. 

+1 

1 

Odwrócen
ie 

orientacji 
przekaźni

ka. 

+2 

2 

Odwrócen
ie 

orientacji 
LEDa. 

+4 

 

10. Historia zmian 
 

v1.0: 

- wersja podstawowa 

 

v1.1: 

- dodano możliwość dezaktywacji sygnału serwomechanizmu 

po osiągnięciu pozycji docelowej 



v1.2: 

- usunięto błąd występujący przy programowaniu CV w trybie 

POM, po każdym uruchomieniu dekoder ignorował pierwszą 

próbę dostępu do zmiennych CV 

 

v2.2: 

- nowa, bardziej niezawodna wersja sprzętowa 


