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Körströmmen
En modul behöver strömmatning 
till loken - körström. Den kommer 
via en central matning och ska an-
slutas till angränsande moduler.

Sen den här beskrivningen kom till 
kan det dessutom vara så att meto-
der och material har ändrats utan att 
beskrivningen för den skull ändrats.

Hjälpmedel
Följande verktyg/hjälpmedel är lämp-
liga att ha:
 • Lödkolv och lödtenn
 • Avbitartång
 • Skaltång eller liknande
 • Brytbladskniv

Följande material har använts:
 • Röd och svart kabel, 1,5 mm2 och 

cirka 30 cm längre än modulen
 • Banankontakter, röd hona och 

hane samt svart hona och hane
 • En bit krymplang eller eltejp  

Koppla körströmmen
För att koppla in körströmmen till 
modulen, är det vanligt att använda 
(minst) 1,5 mm² röd och svart kabel, 
plus både röda och svarta banan-
kontakter. För MMM-moduler ska 
kabeln gå hela vägen mellan gavlarna 
för att ge minimalt spänningsfall och 
säker körströmsmatning till banan.

Banankontakter
I ändarna är det vanligt med 4 mm 
banankontakter, i MMMs fall både 
hane och hona. Hankontakten ska 
sitta på en kabel som sticker ut utan-
för gaveln, medan honan ska vara 
alldeles innanför gaveln. Exakta mått, 
färger och inkoppling framgår i 
aktuell version av standarden.
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Kapa kablarna
Sen måste de genomgående kör-
strömskablarna kapas till sina rätta 
längder och det är samtidigt lämpligt 
att dubbellkolla så att rätt kabel (färg) 
sticker ut vid rätt gavel.

När man kollat hur de genomgående 
kablarna ska sticka ut vid gavlarna, 
markerar man på dessa var matar-
kablarna från rälsen ska anslutas. 
Matarkablarna ska nu anslutas utan 
att genomgående körströmskabeln 
kapas. 

Skala kablarna
Börja med att skala av en dryg centi-
meter av körströmskabelns hölje, där 
du tidigare markerat anslutningen av 
matarkabeln.

Använd en kniv eller avskalare till att 
göra två snitt i isoleringen med cirka 
1 cm mellanrum. Skala sedan bort 
isoleringen med hjälp av en kniv - allt 
detta helst utan att skära av några av 
kabelns kardeler.

Förtenna alla kablar
För att underlätta lödningen, för-
tennas sedan den avskalade biten på 
körströmskablarna och ändarna på 
matarkablarna.
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Matning till rälsen
Från denna genomgående kabel, kan 
man sen mata modulens räls och 
växlar. Först måste matningskablarna 
från rälsen dras ner till modulens 
undersida.

Mellan de slipers där matningskablar-
na är lödda till rälsen, borras ett hål 
ner till modulens undersida. För ner 
kablarna där och se till att den kabel-
bit som är kvar mellan slipersen 
kommer att gömmas under ballasten.
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Därefter löder man ihop kablarna så att 
matarkabelns lödning hamnar nästan parallellt 
med körströmskabeln.

När lödningen blivit bra, klipper man till och fäster 
en bit krympslang över lödstället så att 
kabelisoleringen återställs.

Anslut banankontakter
Sista stegen blir att ansluta banankontakter i kör-
strömskabelns ändar. Det kan man göra efter 
minst två olika principer, när det gäller MMM-
moduler. I bägge fallen ska hankontakten fästas på 
den kabel som sticker längst ut från gaveln. Löda 
eller skruva beror på vald kontakt.

Ena alternativet för honkontakten är att ha en typ 
som fästs direkt på kabeln precis som med han-
kontakten. Då kapas bara kabeln i rätt längd och 
kontakten fästs.

Chassiehona
Andra alternativet är att skruva en chassiehona i 
ett förberett hål och fästa kabeln där. Fördelen i 
detta alternativ är att man får en kabel mindre 
som hänger under modulen.

Ett tredje alternativ att ha två chassiekontakter och 
en lös kabel med hankontakter är inte rekommen-
derat, men i praktiken förekommer det och fun-
gerar bra. Nackdelen är att man då måste komma 
ihåg att ha med sig den lösa kabeln både till och 
från träffen...
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