
Marklin/Trix manipulator 66955, centralka/booster 60116:

Zalety:
- Manipulator lepszy niż PIKO "Smart Controller Ligt" i dużo lepszy niż ROCO "Multi Mouse".

– Gniazdo karty umożliwiające robienie kopi bezpieczeństwa i kopiowanie baz danych 
pomiędzy manipulatorami.

–

Wady:
- Wydajność boostera 1,9A, przewody podłączone na stałe.
- Brak interfejsu informacji zwrotnej S88.
- Mało popularne złącza, co utrudnia podłączenie więcej niż dwóch manipulatorów.
- W manipulatorze przewód podłączony na stałe. 
- Nieznany protokół komunikacyjny co wyklucza podłączenie manipulatorów innych firm.
- Brak osobnego wyjścia na tor programujacy.
- Brak instrukcji PL.

Test dekodera TS.f091 z systemem Marklin/Trix, jak widać na filmie: 
https://youtu.be/kVErDM6saLI działa. 

Geneza: 
Spodobał mi się zestaw startowy TRIX 21532 za około 500zł (2021 rok). Niestety, mało popularne 
u nas złącze NEXT18 powoduje, że dekoder trakcji kosztuje ok 200zł! Za tą cenę sprzedawałem 
dekodery trakcji i dźwięku! Od dłuższego czasu chciałem kupić do testów sterowanie Marklina. 
Okazało się, że jest w/w zestaw z sterowaniem cyfrowym (Trix 21528). Były pewne problemy z 
zakupem tego zestawu ale udało się. Jak tylko otrzymałem zestaw przeprowadziłem testy. 
Najważniejsze, że mój dekoder współpracuje z centralką. Mam też możliwość przetestowania 
sterowania Marklina. jakie wrażenia?
Kilkugodzinne testy nie będą miarodajne ale to co "kuje w oczy" - brak instrukcji PL. PIKO, ROCO
udostępnia taką instrukcję zaś TRIX/Marklin raczej nie bo nie znalazłem w Internecie a tym 
bardziej w pudełku a przypominam, że OBOWIĄZKIEM sprzedawcy/dystrybutora jest 
dostarczenie takiej instrukcji! Jest to o tyle dziwne, że menu w manipulatorze jest polskie ale jakość
tłumaczenia żenująca, przykład (pisownia oryginalna); menu "Wartosc zuzycia" podmenu "Toru 
kolejowego". Co to może być? Zaskoczenie! To jest wartość prądu wypływającego z boostera!
Manipulator jest ogólnie lepszy niż PIKO "Smart Controller Ligt" (czasem mu ustępuje) "bije na 
głowę" ROCO MM (ROCO to chyba wszystko deklasuje, nawet amatorskie konstrukcje PACO) ale
ma oczywiście wady. Jeśli będzie zainteresowanie mogę opisać zalety/wady Marklina ale jak znam 
życie, 90% "modelarzy" jest "przyspawana" do beznadziejnego ROCO MM i za nic nie przyjmą 
rzeczowych argumentów.

https://youtu.be/kVErDM6saLI

