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Bestaat er wel zoiets als “het” hobbyseizoen?
Er wordt altijd gezegd dat het najaar en de winter
dé tijd is voor het bouwen aan de modelbaan. Als
we terugkijken op het afgelopen jaar mag je
daaraan twijfelen. Zelfs in de maanden juli en
augustus, bij uitstek de tijd voor vakantie, de
barbecue, de camping of op zijn minst de tuin of het
balkon, bleef het druk bij PiCommIT. En niet alleen
vanwege de voorbereidingen van een aantal
evenementen voor het “seizoen” maar ook omdat
heel veel mensen gewoon met hun hobby bezig
waren!
Wel vonden er zoals gebruikelijk in het najaar een
aantal evenementen plaats, waar PiCommIT aan
heeft deelgenomen. Allereerst de DINAMO
Gebruikersdag, daarna als hoogtepunt Eurospoor en
tenslotte de MSC-beurs in Emmen. Dit waren grote
gebeurtenissen, maar ook kleine en we hebben ze
allemaal met veel plezier gedaan.
Het organiseren van de DINAMO gebruikersdag
op 4 oktober in Haarzuilens is een feest op zich:
alsnog een bedankje aan iedereen die ons geholpen
heeft om deze dag tot een succes te maken, zowel
de deelnemers als de bezoekers. De grote opkomst,
er waren meer dan vijftig DINAMO-ers, toont dat er
behoefte is af en toe elkaar te ontmoeten en over
de hobby te kunnen praten!
Dan van een heel andere orde: Eurospoor! Op 24,
25 en 26 oktober is het in de Jaarbeurs te Utrecht
geen gemoedelijk samenzijn van een groep
hobbyisten met hetzelfde doel voor ogen, maar een

keihard zakelijk evenement, waar de concurrent
letterlijk en figuurlijk om de hoek staat. Gezien de
vele positieve reacties op de beurs, maar zeker
erna, mag je stellen dat DINAMO en DinaSys de
concurrentie aan kan. Het aantal gebruikers van
DINAMO en DinaSys is sinds de beurs weer
aanzienlijk toegenomen!
Tot slot op 1 november de MSC-beurs in Emmen.
Deze kleine beurs wordt door de Modelspoorclub
Emmen met heel veel enthousiasme georganiseerd
en is in Noordoost Nederland een begrip. Ook hier
heel veel variatie: verkoop van gebruikt materiaal,
hobbyisten die hun specialisme tonen zonder
zakelijk belang, mooie banen en natuurlijk
PiCommIT met DINAMO en DinaSys.
Als er dan toch zoiets bestaat als het hobbyseizoen,
dan geven wij er maar aan toe en gaan we door
met het deelnemen aan een aantal evenementen.
Wanneer en waar we te vinden zijn leest u elders in
deze Nieuwsbrief in de kalender voor 2008/2009.
Wij wensen u prettige feestdagen!
Frans Staal en Pauline de Groot

Erbert Signale und Stelltischsysteme
PiCommIT heeft de vertegenwoordiging voor
Nederland en België van de producten van Erbert
Signale und Stelltischsysteme verworven.
Erbert levert interessante producten voor de
modelbouwer. De seinen in schaal H0 en TT volgens
de seinbeelden van de DB en de DR zijn bijzonder
gedetailleerd. Ook zijn van een aantal seinen
dummy’s te koop, bijvoorbeeld voor op plekken
waar het sein alleen vanaf de achterzijde zichtbaar
is. Daarnaast zijn er een aantal andere producten,
zoals tunnelbovenleiding.

De belangrijkste reden dat PiCommIT besloten heeft
leverancier van Erbert producten te worden zijn de
Stelltischsysteme. Dit zijn bedienpanelen (of externe
tableaus zoals Koploper ze noemt) volgens het
Duitse Systeem SpDrS60 en DrS2, waarmee de
treinbewegingen in stationsemplacementen en op
rangeerterreinen handmatig geregeld kunnen
worden.
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DINAMO en DinaSys

Webshop

We krijgen regelmatig de vraag: “wat is het verschil
tussen DINAMO en DinaSys?”. Het antwoord is
lastig: er is geen verschil, maar toch weer wel! Wij
noemen DinaSys wel eens DINAMO-plus.

Al eerder aangekondigd, maar nog steeds niet
online: de PiCommIT webshop. Maar binnenkort
gaat het toch gebeuren! Door Comlogic
Automatisering in Weesp, leverancier van ERP
systemen, is deze faciliteit beschikbaar gesteld
waardoor u 24 uur per dag in onze winkel kan
rondkijken en uw aankoop doen.

Het komt erop neer dat PiCommIT digitale
modelbaanbesturing levert, die opgebouwd is met
DINAMO elektronica, maar aangevuld wordt met
eigen DinaSys componenten.
De DINAMO componenten worden geleverd door
Leon van Perlo én door PiCommIT. Het blijkt soms
verwarrend te zijn, wat waar te koop is, maar
eigenlijk is het heel eenvoudig! Leon van Perlo
levert naast de “kale” printen alle gebouwde
DINAMO/MCC modules voor het Car System.
PiCommIT levert uit het DINAMO programma alle
treinmodules als bouwpakket (print en onderdelen)
en als compleet gebouwde modules. Heeft u de
printen al in huis, dan kunt u onderdelenpakketten
aanschaffen, dus zonder print. Nu ook verkrijgbaar:
onderdelenpakket Acculader Faller Car System.
Wie niet zelf wil bouwen kan bij PiCommIT terecht
voor kant en klare systemen, die opgebouwd zijn uit
DINAMO elektronica. Deze systemen brengen wij
onder de naam DinaSys, evenals een aantal extra
printen en modules die de bouw van een systeem
aanzienlijk vereenvoudigen.
De zelfbouwers kunnen ook bij PiCommIT terecht
voor alle losse componenten, zowel voor elektronica
als mechanische onderdelen.

Uitverkoop
Voor de zelfbouwers heeft PiCommIT een aantal
artikelen in de aanbieding. Het betreft in alle
gevallen nieuwe componenten die echter niet meer
bruikbaar zijn in het modulaire DinaSys systeem.
Voor degene die geen gebruik maakt van deze
systeembehuizingen en DINAMO in een eigen kast
inbouwen, zijn de componenten echter zeer goed
bruikbaar. Om ruimte te maken in ons altijd te
krappe magazijn worden deze onderdelen nu voor
een schappelijke prijs aangeboden. We hebben
onder andere te koop:







Ringkerntransformatoren 2x18V 500VA
Elektrolytische condensatoren
Koelplaten
Printconnectoren
Brugcellen 15A en 25A
Diverse stekkers

Een actuele lijst van onderdelen is te vinden op
onze website www.dinasys.nl op de pagina
Marktplaats.

Railz Miniworld

Nieuwe cT-Elektronik decoders
cT-Elektronik heeft een aantal nieuwe decoders
uitgebracht.
De DCX33 heeft een viertal functie-uitgangen die
samen 1 Ampère kunnen leveren. De SL51-4 is een
zeer geavanceerde combidecoder die inclusief een
luidspreker van 1 Watt en resonantiekastje geleverd
wordt voor € 79,00.

Nederlands grootste overdekte modelbaan, Railz
Miniworld in Rotterdam, maakt ook gebruik van
DINAMO en Koploper voor de besturing van de
attractie. Bezoekers van Railz kunnen op 28 en 29
december kennismaken met de DINAMO en DinaSys
producten voor het besturen van de eigen
modelbaan. PiCommIT is op deze dagen in de
entreehal van Railz aanwezig met haar demobaan
en DinaSys systeem en waar u uitleg krijgt over de
verschillende producten en mogelijkheden.
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Binnenverlichting

Kalender 2008/2009

Verwacht in het eerste kwartaal van 2009:
binnenverlichting
en
sluitverlichting
voor
personenrijtuigen gebaseerd op de modernste LED
technologie.

Op 28 en 29 december zijn we te gast bij Railz
Miniworld in Rotterdam. Daar is te zien dat
DINAMO geschikt is voor hele grote, maar ook voor
hele kleine modelbanen!
Op 31 januari zijn we weer te vinden op de MSCbeurs in Emmen. We kunnen iedereen, die eens
iets anders wil dan het bezoeken van een groot
evenement aanraden een bezoekje aan Emmen te
brengen.

PiCommIT brengt in Nederland en België de door
Passmann
Modellbauzubehör
ontwikkelde
binnen- en sluitverlichting op de markt. Deze
verlichting wordt desgewenst aangestuurd met een
decoder en kan ook nog voorzien worden van een
GoldCap condensator om het hinderlijke flikkeren
van de verlichting op wisselstraten te voorkomen.
De artikelen zijn reeds leverbaar voor schaal Z,
maar zijn binnenkort ook beschikbaar voor N en H0.

Tot slot: een van de twee belangrijkste
modelbouwbeurzen in Nederland: RAIL2009! Op
6, 7 en 8 maart 2009 zijn we natuurlijk in Houten
van de partij.

Interessante websites
Hieronder staan de websites van de verschillende
leveranciers en fabrikanten van de producten die
door PiCommIT geleverd worden:
http://dinamo.vanperlo.net/
http://www.dinasys.nl
http://www.railz.nl
http://www.erbert-signale.de
http://www.tran.at (cT-Elektronik)
http://www.passmann.com (binnenverlichting)
Verder nog enkele links die niet alleen voor DINAMO
en DinaSys gebruikers interessant zijn:
http://www.maliebaan.org (webcursus Koploper)
http://www.xtrkcad.org/Wikka/HomePage
(baanontwerpprogramma)
http://www,1op87.nl (Car System)
http://www.rocrail.net
http://www.thesignalpage.nl (alles over seinen)
http://www.okaphone.nl/calc/
(handig voor het bepalen van weerstandswaarden)
http://www.circuitsonline.net/
(van alles over elektronica)
http://home.planet.nl/~helde862/PctWin/SpDrS60/s
pdrs60.html (uitleg SpDrS60 systeem)

De PiCommIT – DinaSys Nieuwsbrief wordt
enkele malen per jaar uitgebracht door:
PiCommIT - DinaSys
Bremenstraat 151
8017 KD ZWOLLE
038-3636936
www.dinasys.nl
info@picommit.nl
Vragen of opmerkingen? Richt ze aan Frans Staal of
Pauline de Groot!

Iets heel anders en heeft dus helemaal niets met
treinen te maken:
http://www.comlogic.nl (sponsor van de webshop)
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