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De ideale start in
de digitale modelspoorwereld
Overzichtelijk display

Volledig compatibel met DCC
met 14, 28 en 128 rij-stappen

Ergonomische handregelaar

Maximaal 20 locomotieven tegelijkertijd individueel bestuurbaar
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Eenvoudig te bedienen
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PIKO SmartControllight – Het gunstig geprijsde, comfortabele
PIKO digitaalsysteem voor starters, herintreders en experts
light

Naast verlichting- en stoomfuncties, motorgeluid of het schakelen van talloze
magneetartikelen, bieden moderne modelspoorbanen en treinen talrijke andere
functies en mogelijkheden voor de hedendaagse ambitieuze modelspoorder. Deze
talrijke functies vereisen een technologisch geavanceerd en, ondanks dat, een
eenvoudig te gebruiken besturingssysteem. Voor de schalen H0, TT en N, alsmede voor
alle railsystemen (mits DCC-decoders worden gebruikt) bieden wij u met de
PIKO SmartControllight een comfortabel systeem voor de ideale start in de digitale
modelspoorwereld.

PIKO SmartControllerlight
De PIKO SmartControllerlight is de ergonomische en
eenvoudig te gebruiken handregelaar van de nieuwe digitale
centrale. Hij heeft een overzichtelijk display en is via een kabel met
de centrale verbonden. In het display worden een loc-symbool, de
loc-naam, het loc-adres, de snelheid en de rijrichting van de bestuurde
locomotief weergegeven. Het licht en nog 8 loc-functies kunnen met
behulp van de cijfertoetsen rechtstreeks worden bediend.

Kerngegevens van het
PIKO SmartControllight systeem
- maximaal 20 locomotieven gelijktijdig
bestuurbaar
- maximaal 24 locomotieﬀuncties kunnen
individueel worden geschakeld
- volledige compatibiliteit met DCC (14, 28,
128 rij-stappen)
- tot 9999 loc‘s kunnen worden vastgelegd
en beheerd
- de uitgang voor de hoofdbaan levert een
stroom van 2 ampère
- aparte programmeerrail-uitgang met een
maximale programmeer-stroom van
250 mA

PIKO SmartBoxlight
In de PIKO SmartBoxlight worden alle opdrachten gecoördineerd en verwerkt
op basis van hun betekenis. De centrale ondersteunt het DCC-gegevens
formaat met 14, 28 en 128 rij-stappen en maakt het mogelijk om de gegevens
van 9999 loc-adressen in te stellen. Met de PIKO SmartBoxlight kunnen
maximaal 20 locomotieven gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar worden
bestuurd en voor elk loc-adres kunnen maximaal 24 loc-functies individueel
worden geschakeld. Voor maximale betrouwbaarheid is de PIKO digitale
centrale voorzien van een kortsluitbeveiliging.

PIKO SMARTCONTROLlight STARTSETS
De aantrekkelijke startsets met de realistisch samengestelde treinen en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, vormen de ideale manier om aan
de slag te gaan in de digitale wereld van PIKO SmartControllight! Hier is door de robuuste, gedetailleerde modellen in combinatie met een goed uitgedacht railsysteem langdurig plezier gegarandeerd! Alle locomotieven in de PIKO SmartControllight startsets zijn uitgerust met moderne PIKO decoders,
die zorgen voor maximale functionaliteit en uitstekende controle eigenschappen. Met het nieuwe PIKO SmartControllight systeem kunnen treinen op
het ruime meegeleverde railovaal digitaal worden bestuurd en bieden daarmee maximaal modelspoor-plezier.
59006 SmartControllight Startset DB AG ICE 3 periode VI

239,99 €*

Met de nieuwe digitale PIKO SmartControllight
handregelaar kan de ICE-3 snel door de bogen van het
ruime railovaal worden gestuurd. Deze trein is
daarmee de ideale instap in de digitale wereld
van het hoge snelheidsverkeer in model.

59011 SmartControllight Startset DB AG twee treinen BR 185 en BR 218 periode VI

Oppervlakte: ca. 158 x 88 cm
Min. opbouwoppervlak:
168 x 98 cm

299,99 €*

Twee treinen van de moderne spoorwegen, die met het nieuwe SmartControllight systeem onafhankelijk van elkaar digitaal kunnen worden bestuurd.
Het ruime railovaal met twee meegebogen wissels maakt gevarieerd treinverkeer met een hoge speelwaarde mogelijk.

Oppervlakte: ca. 182 x 95 cm
Min. opbouwoppervlak:
192 x 105 cm

55017
SmartControllight
PIKO Basis Set SmartContro

55016
PIKO SmartControllerlight

55018
Y-kabel voor
PIKO SmartControllight

149,00 €*

99,00 €*

8,00 €*

- PIKO SmartControllerlight
- PIKO SmartBoxlight
- AC-adapter 16 V / 32 W
- Spiraalaansluitkabel
- Gebruiksaanwijzing

- PIKO SmartControllerlight
- Spiraalaansluitkabel
- Gebruiksaanwijzing

- 1 stekker
- 2 aansluitbussen

light

PIKO SMARTCONTROLlight STARTSETS
light

59002 SmartControllight Startset PKP intercity Taurus met 2 personenrijtuigen, periode VI

219,99 €*

Oppervlakte: ca. 158 x 88 cm
Min. opbouwoppervlak:
168 x 98 cm

Deze typische personentrein van de PKP bestaat uit een Taurus locomotief en IC rijtuigen.

59005 SmartControllight Startset NS intercity E 186 met 2 ICK rijtuigen, periode VI

229,99 €*

Oppervlakte: ca. 158 x 88 cm
Min. opbouwoppervlak:
168 x 98 cm

Deze digitale startset bestaat uit een moderne personentrein zoals deze door de NS wordt ingezet in het snelle
intercity verkeer.

59009 SmartControllight Startset ÖBB personentrein Rh 2016 met 2 IC rijtuigen, periode V-VI

229,99 €*

Deze digitale set bestaat uit een moderne, korte personentrein van de ÖBB. De twee sneltreinrijtuigen worden
getrokken door een krachtige Rh 2016. De Österreichischen Bundesbahnen gebruiken zulke combinaties in de
express dienst en bij korte lange afstandstreinen.

U vindt veel meer sets in onze catalogus of op
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Oppervlakte: ca. 158 x 88 cm
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