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Centrala DCC Wi-Fi 
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Zastosowanie 
Centrala przeznaczona jest sterowania modelami pociągów wyposażonych w dekodery DCC 

oraz obsługi dekoderów akcesoriów (dekodery zwrotnic, dekodery serwomechanizmów, itp.). Zgodna 

z normą NRMA DCC, obsługuje protokoły XpressNet w wersji 3.6, LocoNet (tylko wersja z LocoNet) 

LenzLAN i Z21 przez Wi-Fi oraz S88. Sterowanie może odbywać się za pomocą tabletu (telefonu) z 

zainstalowaną aplikacją Z21 Roco (lub inną) lub dodatkowego manipulatora zgodnego z XpressNet 

(np. Multimouse). 

Centralka posiada po jednym porcie XpressNet, s88-N, micro USB oraz moduł Wi-Fi . 

Podstawowe funkcje: 

 Obsługa do 16 lokomotyw (adresy od 1 do 9999) 

 Obsługa do 1024 dekoderów funkcyjnych (zwrotnic, semaforów itp.) 
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 Możliwość podłączenia do 31 urządzeń XpressNet, np. Lokmouse, Multimouse, Rocomouse, 

Lenz LH-01, Lenz LH100, Lenz LH90) 

 Możliwość podłączenia urządzeń LocoNet (Tylko wersja z LocoNet) 

 Obsługa adresów akcesoriów od 1 do 1023 

 Odczyt i zapis CV w trybach Direct, Paged, Register i PoM 

 Obsługa 14, 28 i 128 kroków prędkości oraz funkcji w zakresie od F1 do F28.  

 Obsługa do 128 portów podłączonych przez złącze s88-N 

 Bieżące wskazanie napięcia zasilania DCC (napięcie na torach) - wyświetlacz LED (Wersja z 

wyświetlaczami) 

 Bieżące wskazanie poboru prądu - wyświetlacz LED (Wersja z wyświetlaczami) 

 Centrala posiada własny moduł Wi-Fi - nie jest potrzebny dodatkowy router (kody), itp. 

Parametry techniczne: 

 Wymiary centrali - 90 x 110 x 45mm 

 Zasilanie - 19V/3-5A DC (Zasilacz w komplecie) 

 Wyjście DCC - 17V max 3A 

 Wyjście 7V – max 2A (Wersja z wyświetlaczami) 
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Podłączenie  

 
 

Sterowanie za pomocą tabletu (telefonu)  
 Podłączenie tabletu (telefonu) do Centrali jest możliwe w dwa sposoby: 

 Bezpośrednio do Wi-Fi Centrali. Jest to najłatwiejszy sposób, ale niektóre typy tabletów i 

telefonów mogą gubić połączenie z centralą, ponieważ „szukają” podłączenia do internetu. 

 Za pomocy domowej sieci Wi-Fi. Nieco bardziej zaawansowany sposób, jednak umożliwia 

bezprzewodowe sterowanie makietą z poziomu komputera PC za pomocą odpowiedniego 

oprogramowania, np.  TrainController,  GBBKolejka używając protokołu LenzLAN. 
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Podłączenie tabletu (telefonu) bezpośrednio z Centralą Wifi 
 W ten sposób można najłatwiej skonfigurować telefon do sterowania makietą. Proste 

kroki konfiguracji:  

 Zainstalować aplikację „Roco Z21” z 
AppStore lub Google Play 

 Włączyć centralę, otworzyć aplikację i 
wejść do „CONTROLPANEL” 
 

 
 Kliknąć na znaczek Wi-Fi w prawem 

górnym rogu 

 Podłączyć telefon do sieci Wi-Fi 
Centralki wpisując hasło „12345678”. 

 

 
 Wyjść do menu głównego i dalej wejść 

do „Settings -> App Settings” 

 Wpisać w pole „IP-Address from Z21” 
wartość „192.168.4.111” i kliknąć 
„Restart Socket”. 
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 Znowu wyjść do menu głównego i wejść 
do „CONTROLPANEL” 

 Teraz znaczek Wi-Fi powinien być 
zielony wskazując że podłączenie do 
centrali jest aktywne. Można 
spróbować nacisnąć „STOP” i sprawdzić 
czy Centrala odreaguje na tej komendę. 

 
 

Podłączenie tabletu (telefonu) przez domowej sieci Wi-Fi 

Podłączyć PC albo laptop do sieci Wi-Fi Centralki (Nazwa: Z21_ESP, Hasło: 12345678) 

 Otworzyć przeglądarkę i wpisać 
192.168.4.111. Jeśli PC jest podłączony do 
sieci Z21_ESP to powinna otworzyć się 
strona konfiguracyjna Centralkę RailBOX.  

 Wpisać w pole SSID i Password nazwę i 
hasło do domowej sieci Wi-Fi. 
 

 
 Nacisnąć "wysłać" i poczekać na 

aktualizację strony. W przypadku 
podłączenia do domowej sieci Wi-Fi:  

o Pole „Status” wyświeci 
„Connected” oraz  

o Pole „IP” będzie wskazywało 
bieżący IP adres centralkę w 
domowej sieci Wi-Fi. 

W przypadku status „Disconnected” należy 
sprawdzić stan połączenia nacisnąć „Wysłać” 
ponownie lub sprawdzić czy nazwa sieci i hasło są 
prawidłowe. 
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Uwaga: Adres IP Centralki został 
wygenerowany automatyczne przez router sieci 
domowej i może być zmieniony przy kolejnym 
podłączeniu Centrali do sieci domowej. Aby tego 
uniknąć należy w konfiguracji routera domowego 
Wi-Fi dodać Centralkę do puli adresów statycznych 
IP. Można spróbować dalej używać ten IP który 
został wygenerowany automatycznie dlatego 
należy wyłączyć tryb DHCP i nacisnąć ponowne 
"wysłać" 

 

 Teraz podłączyć telefon lub tablet do 
domowej sieci Wi-Fi oraz w aplikacji do 
sterowania makietą(na przykład Roco Z21) 
wprowadzić bieżący IP adres Centrali (Patrz 
„Podłączenie tabletu (telefonu) 
bezpośrednio do Wi-Fi Centrali”). 

 
 

Podłączenie program do sterowania makiety na PC 
Centrala umożliwię sterowanie makietą przez różne oprogramowanie, np. TrainController, 

Rocrail, GBBKolejka i itp. 

Podłączenie Centralkę do PC możliwe w dwa sposoby (Poniżej przykład konfiguracji w 

programie GBBKolejka): 

Za pomocy kabla 
USB(Protokół Lenz LI100F). Przed 
konfiguracja należy zainstalować 
sterowniki urządzenia znajdują się 
tutaj: 
STM32VirtualComPortDriver.zip 
https://yadi.sk/d/pxf3HCOF3SQCRm 

  

 
Przez protokół Lenz LAN. Centrala 
musi być w sieci lokalnej PC. 

 
  

https://yadi.sk/d/pxf3HCOF3SQCRm
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Konfiguracja parametrów Centralki 
 Domyślnie Centrala skonfigurowana na 40 wejść (5 modułów) jednak jest możliwość 

zwiększenia ilości wejść do 128 za pomocy strony konfiguracyjnej. 

Aby otworzyć stronę konfiguracyjną należy: 

Podłączyć PC albo laptop bezpośrednio do sieci Wi-Fi Centralki (Nazwa: Z21_ESP, Hasło: 
12345678) 

 Otworzyć przeglądarkę i wpisać 
192.168.4.111. Jeśli PC jest podłączony 
do sieci Z21_ESP to powinna otworzyć 
się strona konfiguracyjna Centralkę 
RailBOX.  

 Wpisać w połę SSID i Password nazwę i 
hasło do domowej sieci Wi-Fi. 
 

 
 

 

 


