
PIKO SmartController light

Testy centralek najczęściej przeprowadzane są przez osoby, które nie mają punktu odniesienia czyli,
innych systemów do porównania. Posiadam wiele systemów: PIKO Smart Light Basis, ROCO z21 
z Multimouse, Trix/Marklin, RailBox Oczosia i NanoX ze strony PACO w związku z tym mam 
punkt odniesienia.
Testy w Internecie nie poruszają kwestii technicznych jakby nie miały one znaczenia a mają i to 
ogromne. Systemy badam pod kątem technicznym.

Niestety nie ma systemu idealnego, osobiście używam DR5000 i manipulatorów: PIKO Smart 
Controller (sterowanie lokomotywami) i Roco MultiMouse (rozjazdy). W ROKO wyciera się punt 
zero co jest dużym problemem w czasie sterowania lokomotywą gdy nie patrzy się na manipulator.

Film na YT: https://www.youtube.com/watch?v=Hi-mOaenrJI&t=17s

Ogólna charakterystyka:
- Liczba obsługiwanych lokomotyw: 20
- Liczba obsługiwanych rozjazdów: 2048
- Liczba przebiegów: 16 każdy z max 10 kroków (to niezbyt wygodne w 
każdym systemi lepiej podłączyć do komputera ale PIKO tego nie ma).

– Maksymalna liczba manipulatorów: ???
– komunikacja z manipulatorami: LocoNet – niska odporność na zakłócenia, XpreessNet 

lepszy bo to standard przemysłowy RS485)
– Połączenie z komputerem: brak
– bezprzewodowe: brak

https://www.youtube.com/watch?v=Hi-mOaenrJI&t=17s


Wady:
– Monochromatyczny wyświetlacz o stosunkowo niedużej rozdzielczości.
– Brak znaków diakrytycznych.
– Ustawianie CV to katorga. Pace bolą bo trzeba sporo klawiszy naciskać. Program napisany 

jak dla wroga. W ROCO, a nawet amatorskim manipulatorze PACO, zrobione to dużo 
lepiej.

– Ponowny zapis (np ponowienie nieudanej próby) wymaga wpisania po raz kolejny wartości 
CV.

– Brak możliwości podłączenia do komputera, brak S88.
– Ekran miga przy zmianie treści jakby był pisany przez arduinowca (nie ma bufora ekranu w 

ram).
– 24 klawisze funkcyjne z 68 przewidzianych przez normę (ROCO, RailBox, NanoX ma 28 

choć obsługa ostatnich 8 jest karkołomna).
– Kasowanie ustawień bez potwierdzenia. Bardzo irytujące. Wielokrotnie skasowałem sobie 

ustawienia lokomotyw a trzeba się sporo „naklikać” aby przypisać ikonki i zachowanie 
klawiszy funkcyjnych.

– Brak backupu bazy lokomotyw co w połączeniu z możliwością przypadkowego skasowania 
ustawień i mało komfortowego ich wprowadzania jest bardzo irytujące. PIKO chyba 
promuje hasło "Klient nasz wróg".

– Tor programowania nie staje się torem głównym gdy nie jest się w trybie programowania. 
Tor programowania i główny muszą być od siebie odseparowane. Bez dodatków w postaci 
np przekaźników nie da się wjechać na tor programowania i z niego wyjechać. Trzeba 
lokomotywę przestawiać pomiędzy torami.

– Szybki odczyt CV. Porównuje najpierw bity z 0 później 1 i tak 8 razy. W razie błędu 
operacja jest przerywana. Inne systemy porównują 8 bitów z zerem lub jeden po czym 
Weryfikują bajt.

– Włączając wyjścia funkcyjne >9 trzeba znać system ósemkowy.
– Możliwość przypadkowego zatrzymania całej makiety przy wychodzenia z menu (przycisk 

STOP jest także przyciskiem ESC).
– Parametry czasowe generowanego sygnału ustawione na granicy normy (dziewięć impulsów

sychchronizacji, czas "1" = 52us) co może powodowac problemy z niektórymi dekoderami 
(złaszcza samoróbkami).

– Nie generuje pauzy w nadawaniu dla RailCOM (odczyt CV na torze głównym nawet w 
czasie ruchu lokomotywy).

– Wygaszanie ekranu nie działa na ekranie konfiguracyjnym (pewnie działa tylko na 
głównym, kto chce – sprawdzi).

– Awaryjny stop nie działa w pewnych sytuacjach (np w czasie programowania CV w trybie 
PoM).

– Awaryjny stop nie działa w trybie programowania PoM. Pewnie (jak wyżej) nie dział na 
innym ekranie niż główny.

– Niewygodne programowanie CV dekoderów akcesoria (lokomotyw zresztą też). Powodem 
jest brak normalnej transmisji DCC na torze programującym. Aby zaprogramować dekoder, 
należy go podłączyć do toru programującego, aby sprawdzić efekty ponownie do toru 
głównego. W DR5000 to nie ma z tym problemu (tor programujący pełni także funkcję toru 
głównego). Nawet banalny RailBox pozwala na bezproblemowe programowanie dekoderów
akcesoria.

– Czasem po włączeniu manipulatora, pokazuje się ostatnio wybrana lokomotywa ale z 
adresem 9999 lub adresem innej lokomotywy.



Zalety:
– Wyświetlacz graficzny, OLED o dużym kontraście.
– Ikony funkcji.
– Indywidualne konfigurowanie każdego przycisku chwilowy/włącznik.
– Szybkie wykrycie braku odpowiedzi przy odczycie CV.
– Wyjście do przekaźnika pętli.
– Opcja ustawiania adresu długiego modyfikuje CV29, a nie tylko ustawia tylko CV17 i 18. 

Podobnie adres krótki modyfikuje (jeśli trzeba) CV29.
– Możliwość konfiguracji ustawienia używanego adresu lokomotywy na: brak reakcji, 

ostrzeżenie, brak możliwości przejęcia adresu. W ROCO takich luksusów nie ma.
– Za zaletę można też uznać łatwość wyboru pomiędzy PoM a torem programowania w 

stosunku do ROCO.
– Nie ma konieczności konfigurowania lokomotywy (nazwa, liczba kroków prędkości) aby jej

używać.

Posumowanie:
Nieprzyjazne oprogramowanie, nieintuicyjne sterowanie funkcjami, centralka pracuje na granicy 
normy. Źle dobrany mikrokontroler (za mało RAM) do wykonywanego zadania co wywołuje 
miganie ekranu.


