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Strömmata rälsen
Tågen på en modul behöver ha körström via 
rälsen. Den strömmen kommer från en genom-
gående kabel som avgrenas upp till rälsen.

Rälsen kan behöva ha strömmatning på flera olika 
ställen. Längre moduler kan behöva ha flera 
matningar och växlar matas gärna separat. Har 
man en eller flera växlar måste då även spåren 
omkring dem ha sina egna matningar. 

Planera strömmatningen
Hur spåren ska strömmatas bör planeras medan 
man provlägger spåren. Då ser man vad växlar och 
spåranvändningen kräver. Vill man dessutom ha 
spåravkänning på modulen, måste det även tas 
hänsyn till detta.

Verktyg
Det är lämpligt att ha en lödkolv eller -station, löd-
tenn, avbitartång, nålfil, svart och röd kabel, räls 
och något att mäta och kapa den med. Sen kan 
även en bit disktrasa, flussmedel, rits och skaltång 
vara användbart.

Kapa slipersen
Vi förutsätter att rälsen är uppmätt, kapad och 
filad i dess ändar. Och att du har planerat var 
strömmatningen ska göras.

Börja sedan med att kapa slipersen där det ska 
lödas och dra isär dessa cirka en centimeter.

Markera lödstället
Markera med en rits var på rälerna kablarna ska 
lödas. Om man bara löder mitt mellan de isär-
dragna slipersen utan markering, så finns risken 
att man rör på slipersen utan att märka det och får 
lödningen på fel ställe.
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Kapa kablarna
Innan man löder kabeln på rälsen, 
ska den skalas och helst också för-
tennas. Då blir det lättare att sedan 
få fast den på rälsen.

Förtenna rälsen
Även rälsen förtennas. Ha gärna på 
flussmedel så går det hela lite 
smidigare.

Man kan även lägga rälsen mellan två 
bitar av fuktad disktrasa. På så sätt 
minskas risken att värmen smälter 
plastslipersen.

Löda kablarna
Löd sedan kablarna på rälsen och se 
noga till att röd kabel hamnar på 
rälen närmast modulens framkant 
(enligt MMM-standarden).

Ett tips är att även löda kablarna så 
de går mot rälsens mitt, då kan de 
senare dras ner i ett hål mellan 
rälerna och bli nästan helt osynliga.

Rälsmatningen klar
Nu är rälsbiten klar att montera på 
modulen. Kom nu bara ihåg att mon-
tera rälsen rätt, så att rälen med röd 
kabel hamnar mot modulens fram-
sida.


