
RMX953 Aansluit- en bedieningshandleiding

Bussplitter
De busplitter  RMX953 vormt de  verbinding tussen  de bekabelde multifunctionele  handregelaar 
RMX945 en de RMX 0 en RMX 1-bus. Hiermee kan de handregelaar tegelijk loc, programmeer, 
schakel- en meldfuncties uitvoeren.
Alle functies van de RMX 0 worden als locfuncties beschouwd, alle functies van de RMX 1 als 
schakelfuncties.

Eigenschappen:
2× RMX 0-bus twee DIN-bussen voor het aansluiten en doorgeven van RMX 0 gege-

vens.
2× RMX 1-bus twee DIN-bussen voor het aansluiten en doorgeven van RMX 1 gege-

vens.
2× Splitterbus twee  DIN-bussen  voor  het  aansluiten  van  meerdere  handregelaars 

RMX945 en het  verlengen van de splitterbuskabel.
Handregelaars Op de splitterbus kan een onbeperkt aantal handregelaars worden aange-

sloten. Andere regelaars, die de splitterbus ondersteunen, kunnen worden 
aangesloten.

Kabels twee kabels van 30cm voor de aansluiting van de RMX 0 en RMX 1.

Gegevens:
2× DIN aansluitingen voor de RMX 0
2× DIN aansluitingen voor de RMX 1
2× DIN aansluitingen voor de splitterbus

maximale stroomsterkte 10mA
2× databuskabels van 30cm
Afmetingen (B × D × L) 100×67×35 mm 
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Aansluitingen:

Aanwijzing: Alle aansluitingen zijn 5 polige DIN stekkers. Het verwisselen van aansluitingen kan 
storingen in het bussysteem veroorzaken.
Aan de splitterbus uitgangen kan alleen maar de handregelaar RMX945 aangesloten worden. In de 
toekomst  kan  een  nieuw  apparaat  dat  volgens  de  beschrijving  aan  te  sluiten  is  op  bussplitter 
RMX953 gebruikt worden.

Meerdere handregelaars RMX945 op een bussplitter.
Op de bussplitter kunnen meerdere handregelaars RMX945 aangesloten worden. Als de voeding 
hiervoor onvoldoende is, dan kan een busversterker SLX857 gebruikt worden.
Bij grote modelbanen is het aan te bevelen om een aparte splitterbus op de baan aan te leggen, zodat 
op meerdere plaatsen een handregelaar RMX945 aangesloten kan worden.

Meerdere splitters RMX953 op een RMX systeem.
Het is ook mogelijk, als beide RMX systemen door de modelbaan heen gelegd zijn, meerdere split-
ters RMX953 aan te sluiten. In dit geval hoeft geen aparte splitterbus geïnstalleerd te worden.

2 RMX953



Aansluitschema RMX953 met verdelers en meerdere handregelaars RMX945:
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Aansluitschema splitter RMX953 met verdelers en andere RMX 1 apparaten:

Aanwijzing: Er kunnen meerdere splitters RMX953 in een systeem geïntegreerd worden. Het is 
echter handiger een aparte splitterbusleiding aan te leggen om genoeg aansluitingen voor de handre-
gelaars te voorzien.
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