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wwwwwwwww...dddiiigggiiitttaaallltttoooggg...dddkkk   
Märklin 74444, Märklin 74490 og Märklin 74460 C-sporskifte (2) 

 

Se flere vejledninger på www.digitaltog.dk 

Systemet omkring sporskifterne til Märklin C-spor er modulært opbygget. Grundlæggende 

er alle sporskifter manuelle / håndbetjente. 

 

Märklin katalog nummer 74490 sporskiftedrev kan indbygges i alle typer Märklin C-spor 

sporskifter. 

 

Skal sporskiftet anvendes på et digitalt anlæg, kan det enten ske på ”god gammeldags vis” 

med skiftestrøm fra en sluttekontakt eller kontaktpult eller ved en egentlig digitalisering. 

 

Digitalisering kan ske enten ved indbygning af en Märklin 74460 sporskiftedekoder eller 

ved tilslutning til en magnetartikeldekoder af typen, hvor flere magnetartikler kan tilsluttes. 

Eksempler er Märklin K83 katalog nummer 6083 eller tilsvarende fra Viessmann og LDT. 

 

Efterfølgende beskriver indbygning af Märklin 74460 og Märklin 74490 i C-sporskifter. 

 

Behov for værktøj:  

• Lille lige skruetrækker 

• Lille stjerneskruetrækker 

 

 

 

 

 
 

Märklin 74490 sporskiftedrev monteres og fæstnes i sporskiftet med de to medfølgende 

stjerneskruer. 

 

 



wwwwwwwww...dddiiigggiiitttaaallltttoooggg...dddkkk   
Märklin 74444, Märklin 74490 og Märklin 74460 C-sporskifte (3) 

 

Se flere vejledninger på www.digitaltog.dk 

Hvis sporskiftet skal betjenes fra en pult, momentkontakter eller via en K83 kompatibel 

magnetartikeldekoder, skal du lade stikket med de to blå og den gule ledning sidde i drevet. 

 

 
Hvis du derimod ønsker at anvende en Märklin 74460 sporskiftedekoder, skal fjerne 

stikket. Herefter skal du vælge, hvilken digitaladresse sporskiftet skal have på dit anlæg. 

Adressen stilles nemlig på et ”klavertur” med skydekontakter, og ”klaverturet” er skjult, når 

dekoderen er monteret. 

 

Adressen stilles ved at skyde et antal kontakter i [ON] position. Hvilke fremgår af 

vejledningen til dekoderen. Brug en lille flad skruetrækker til arbejdet. 

 
 



wwwwwwwww...dddiiigggiiitttaaallltttoooggg...dddkkk   
Märklin 74444, Märklin 74490 og Märklin 74460 C-sporskifte (4) 

 

Se flere vejledninger på www.digitaltog.dk 

Stikket fra dekoderens kabelsæt skubbes i stikket i sprskiftedrevet og monteres under 

sporskiftet, som det fremgår af nedenstående billede. Strømoptag (brun og rød ledning) 

monteres på sporskiftets kontaktflige. 

 
Der følger to små labels med dekoderen. Det er en super, rigtig god idé at skrive dekoderens 

adresse på en label og sætte den under dekoderen – selv i din unge alder holder 

korttidshukommelsen nok ikke ret længe ☺ 

 

God fornøjelse. 


