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Klargøring af M-spor sporskifte 
Märklin Metal spor (M-spor) sporskifter  kan med fordel ændres en smule, hvis de skal anvendes til 
digital drift. 
 

 
 
Når bundpladen er afmonteret ses ledningsføringen tydeligt. 
 



 
 
Ved (1) ses tilslutningen til spænding (gul ledning) til skiftemagnet, som føres videre til (2) tilslutning for 
spænding til belysning. 
 
Ulemperne er: 

 Der anvendes digital strøm til belysning 

 Lyset blinker ved skifte 

 Lyset kan ikke slukkes 
 
Dette løses ved at forsyne belysningen direkte ved at lodde en ekstra ledning på som nedenfor: 



 
 
Ved (1) er ledningen til belysning fjernet og en ny er loddet direkte på ved (2). Hermed kan belysningen 
fødes fra enhver 50 Hz, 16V trafo.



Maerklin 5128 krydsspor 
Märklin Metal spor (M-spor) krydsspor  kan med fordel ændres en smule, hvis de skal anvendes til digital 
drift. 

 

 
 



 
Når bundpladen er afmonteret ses ledningsføringen tydeligt. Når bundpladen er afmonteret ses 
ledningsføringen tydeligt.  Nederst ses tilslutningen til spænding (gul ledning) til belysning, som føres 
videre til tilslutning for spænding til skiftemagnet. 
 
Ulemperne er: 

 Der anvendes digital strøm til belysning 

 Lyset blinker ved skifte 

 Lyset kan ikke slukkes 
 
Dette løses ved at forsyne belysningen direkte ved at lodde en ekstra ledning på som efterfølgende. 
  



 
 
I den nederste ring er ledningen til skiftemagneten fjernet og en ny er loddet direkte på ved den øverste 
ring. Hermed kan belysningen fødes fra enhver 50 Hz, 16V trafo uafhængigt af skiftet.  
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