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Märklin Delta Control kan anvendes som en prisbillig erstatning for Märklin Booster 6017 

f.eks. til at føde rangerafsnit, magnetartikeldekodere etc. Der er følgende begrænsninger: 

- De kan maksimalt fødes med en 32VA transformator 

- Der er ingen tilbagemelding til Digital Centralen om kortslutning i det område, der fødes 

af Delta Control, hvilket normalt sker ved Booster 6017. 

- Der er ingen mfx-genkendelse 

 

1. Afbryde 6604 fra en eventuel strømforsyning (transformator) så der ikke er strøm til 

den  

2. Hvis du har sprunget trin 1 over, udføre trin 1 

3. Fjerne en evt. tilsluttet 6605 og forbind de to grå stik 

4. Fjerne det røde stik fra transformatortilslutningen og forbind i stedet det røde stik til det 

røde udgangkabel fra digitalcentralen. 

5. Anvend den brune tilslutning som fælles stel 

6. Sætte lokomotivvælgeren i den højre stopstilling 

7. Forbinde udgangsledningerne på 6604 til et isoleret strømafsnit eller en dekoder 

8. Sætte strøm til 

 

1. Afbryde 66045 fra en eventuel strømforsyning (transformator) så der ikke er strøm til 

den  

2. Hvis du har sprunget trin 1 over, udføre trin 1 

3. Fjerne en evt. tilsluttet 6605 og forbind de to grå stik 

4. Forbind det blå/røde stik til det røde udgangkabel fra digitalcentralen. 

5. Anvend den brune tilslutning som fælles stel 

6. Sætte lokomotivvælgeren i den højre stopstilling 

7. Forbinde udgangsledningerne på 66045 til et isoleret strømafsnit eller en dekoder 

8. Sætte strøm til din 66045 
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Tak til Morten Vesterø for illustration og inspiration via www.sporskiftet.dk/forum 
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Märklin Delta Control er en fin booster til sporskifte og anlægsdekoderne k83 og k84, så der 

ikke anvendes digital kørestrøm til skifter etc. 

 

Tilslutning sker som nedenstående. 

 

 


