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light

–

idealny początek przygody z cyfrowym
światem modelarstwa kolejowego
Czytelny wyświetlacz

Pełna zgodność z DCC o 14,
28 i 128 krokach prędkości

Ergonomiczny kształt

Możliwość sterowania 20 lokomotywami jednocześnie
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Prosty w obsłudze
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PIKO SmartControllight – Korzystny cenowo, komfortowy w obsłudze cyfrowy system
sterowania PIKO dla rozpoczynających przygodę, powracających do hobby oraz ekspertów
light

Współczesne makiety i modele kolejowe oferują oprócz funkcji oświetlenia, dymu,
Podstawowe dane systemu
PIKO SmartControllight systems

dźwięku silników lub przełączania licznych akcesoriów także niezliczone dalsze funkcje
i możliwości dla ambitnego, współczesnego modelarza. Te niezliczone funkcje wymagają
technologicznie zaawansowanego, a zarazem prostego w obsłudze sterowania.
PIKO SmartControllight jest komfortowym systemem do wejścia w cyfrowy świat modeli
kolejowych. System ten można zastosować dla skal H0, TT i N, jak również dla wszystkich
systemów torowych (pod warunkiem zastosowania dekoderów DCC).

PIKO SmartControllerlight

- Sterowanie do 20 lokomotyw jednocześnie
- Przełączanie do 24 pojedynczych funkcji
- Pełna zgodność z DCC (14, 28, 128
kroków prędkości)
- Biblioteka o pojemności 9999 wpisów
danych lokomotyw
- Wyjście na tory główne o wydajności
prądowej 2 A
- Oddzielne wyjście na tor do
programowania o wydajności prądowej
250 mA

PIKO SmartControllerlight jest ergonomicznym i przyjaznym
w obsłudze kontrolerem przeznaczonym do nowej centralki
cyfrowej. Posiada czytelny wyświetlacz, a z centralką łączymy go
kablem. Na wyświetlaczu widoczny jest symbol lokomotywy, jej nazwa,
adres, prędkość i kierunek jazdy. Oświetlenie i 8 dalszych funkcji można
włączać bezpośrednio z klawiatury numerycznej.

PIKO SmartBoxlight
Do centralki PIKO SmartBoxlight kierowane są wszystkie komendy
i przetwarzane w zależności od ich znaczenia. Centralka obsługuje format
danych DCC z 14, 28, i 128 krokami prędkości i umożliwia indywidualne
ustawienie protokołu komunikacji dla 9999 adresów lokomotyw. Przy pomocy
centralki PIKO SmartBoxlight można sterować jednocześnie i niezależnie
nawet 20 lokomotywami. Dla każdego adresu lokomotywy można sterować
bezpośrednio 24 funkcjami. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo,
centralka cyfrowa PIKO posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

ZESTAWY STARTOWE PIKO SMARTCONTROLlight
Doskonałą możliwość wkroczenia do cyfrowego świata PIKO SmartControllight oferują atrakcyjne zestawy z realistycznie zestawionymi składami
pociągów oraz rewelacyjnym stosunkiem możliwości do ceny! Kombinacja solidnych, bogatych w detale modeli z przemyślanym systemem
torów gwarantują na długi czas przyjemność z użytkowania! Wszystkie modele z zestawów startowych wyposażono w nowoczesne dekodery PIKO,
zapewniające doskonałe właściwości jezdne i liczne funkcje dodatkowe.

59006 SmartControllight Zestaw startowy DB AG ICE 3, ep. VI

light

1.069 PLN*

Posiadając nowy kontroler cyfrowy PIKO SmartControllight
można wspaniale bawić się sterując nowoczesnym, szybkim
pociągiem ICE 3, mknąc po dużym owalu torów.
Ten zespół trakcyjny stanowi doskonałą przepustkę
do cyfrowego świata kolei dużych prędkości.

Podstawa: ok.158 cm x 88 cm
Min. powierzchnia: 168 cm x 98 cm

59011 SmartControllight Zestaw startowy DB AG, 2 składy pociągów z lokomotywami serii 185 oraz serii 218, ep. VI

1.329 PLN*

Dwa zestawy nowoczesnych modeli kolejowych, które można niezależnie od siebie kontrolować za pomocą systemu PIKO SmartControllight dają
najwyższy poziom satysfakcji. Duży owal torów z rozjazdami łukowymi umożliwia dynamiczne sterowanie ruchem pociągów.

55016
PIKO SmartControllerlight

55017
Zestaw podstawowy
PIKO SmartControllight
659 PLN*

439 PLN*

- Kontroler PIKO SmartControllerlight
- Centralka PIKO SmartBoxlight
- Zasilacz 16 V / 32 W
- Spiralny przewód połączeniowy
- Instrukcja

- Kontroler
PIKO SmartControllerlight
- Spiralny przewód
połączeniowy
poł
- Instrukcja

Podstawa: ok 182 x 95 cm
Min. powierzchnia: 192 x 105 cm

55018
Rozdzielacz do
PIKO SmartControllerlight
35,90 PLN*
- 1 wtyk
- 2 gniazda

ZESTAWY STARTOWE PIKO SMARTCONTROLlight
light

59002 SmartControllight Zestaw startowy PKP pasażerski, lokomotywa Husarz z 2 wagonami, ep. VI

1.019 PLN*

Podstawa: ok 182 x 95 cm
Min. powierzchnia: 192 x 105 cm

1.019 PLN*

Podstawa: ok 182 x 95 cm
Min. powierzchnia: 192 x 105 cm

Pociąg pasażerski PKP Intercity złożony z lokomotywy Husarz i dwóch wagonów osobowych.

59005 SmartControllight Zestaw startowy NS pasażerski, lokomotywa BR 185 z 2 wagonami, ep. VI

Ten cyfrowy zestaw startowy odwzorowuje typowy pociąg wykorzystywany przez koleje NS w ruchu pasażerskim.

59009 SmartControllight Zestaw startowy ÖBB pasażerski,lokomotywa Rh 2016 z 2 wagonami, ep. V-VI

1.019 PLN*

Cyfrowy zestaw odtwarza typowy, krótki pociąg pasażerski kolei ÖBB.
Wagony pasażerskie ciągnięte są przez mocną lokomotywę Rh 2016. Na szlakach kolei austriackich, składy takie
z powodzeniem można spotkać zarówno w ruchu pośpiesznym jak i lokalnym.

Pozostałe zestawy znajdziecie w naszym katalogu, lub na stronie www.piko.de
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