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Introductie 
 

Centrales zijn er in verschillende soorten, maten en prijzen. Vooral die prijzen kunnen behoorlijk 

oplopen. 

Een redelijk bekend alternatief is de CC-Schnitte. Een aanvulling op de 60113/60116 Gleisbox van 

Märklin die diverse leden van onze club gebruiken. Met alleen de CC-schnitte ben je er echter nog 

niet, voor de bezetmelders moet je nog een 2de converter hebben (Loconet en/of S88), wat weer 

resulteert in een duurdere licentie voor iTrain. 

Via het 3Rail forum kwamen wij op het Duitse Stummiforum terecht en ontdekte wij de Gleisbox 

SRSEII (SRSE staat voor Smallest Rocrail Server Ever). 

Wat is een Gleisbox SRSEII eigenlijk. 

Een Gleisbox SRSEII is een omgebouwde Märklin 

Gleisbox 60113 of 60116. In de Gleisbox wordt een 

extra print geïnstalleerd welke voorzien is van een 

controller en diverse aansluitingen : TCP-IP, Can-Bus, 

S88n & WiFi. Deze print zorgt ervoor dat de Gleisbox 

functioneert als een volwaardig Märklin Central Station 

2/3, echter zonder aanvullende intelligentie, knoppen 

etc. 

Deze ombouwset is ontworpen door Dhr. Gerhard 

Bertelsmann (Duitsland), hem komt dan ook alle eer toe. 

Deze installatiehandleiding is uitsluitend om het 

installeren en configureren wat te vergemakkelijken. 

Na ombouw is deze set te gebruiken met elk softwarepakket wat de Märklin CS2 of CS3 ondersteund. 

Voor de liefhebbers is een Headless Rockrail server ingebouwd. Deze set kan zowel door 2rail als 

3rail rijders gebruikt worden. Voor 3rail rijders die vasthouden aan het Mfx protocol is een Mobile 

Station 2 of 3 wel een noodzakelijk hulpmiddel voor het instellen van het adres in iTrain, maar 

daarover later meer. 

Maximaal vermogen wat een Complete MS2 incl. Gleisbox kan leveren is 1,8A. Dit zijn 4 à 5 treinen 

zonder accessoires. 

Voor de kleinere baan is dit meer als genoeg, voor de grotere banen behoren boosters tot de 

mogelijkheden.  

Met de CC-Schnitte passen wij deze ook toe, wij 

gebruiken de LDT DB-4. Deze kan tot 4,5Amp leveren. 

Het voordeel van deze booster is dat deze een feedback 

heeft waardoor je iTrain (in ons geval) kan laten 

detecteren dat de booster in storing staat in geval van 

kortsluiting. 

 

Een standaard booster heeft een 3 of 5 aderige 

verbinding, deze is met de Gleisbox niet te gebruiken, 

gewoon omdat deze in de Gleisbox niet voorzien is. 

 

Deze handleiding behandeld uitsluitend het instellen van de Gleisbox SRSEII en is geen 

installatiehandleiding voor iTrain of ander besturingsprogramma. Er wordt hier vanuit gegaan dat 

deze kennis al voorhanden is. 

Als dit niet zo is zijn er op onze website wel handleidingen beschikbaar die je hiermee kunnen helpen.  
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Ombouwen van een Gleisbox naar Gleisbox SRSEII 
 

Gerhard verkoopt 2 verschillende sets:  

- 1 kant en klare omgebouwde Gleisbox (zonder voeding en accesoires). Op het moment van 

schrijven van deze handleiding kost deze €140,- exclusief verzendkosten. 

- 1 ombouwset, deze dient zelf ingebouwd te worden in een (eigen) Gleisbox, een compleet 

ombouwset kost op het moment van schrijven van deze handleiding €80,- exclusief 

verzendkosten 

Wij hebben beide aangeschaft, echter voor de prijs gaat onze voorkeur uit naar de omgebouwde set. 

Voor diegene die goedkoper uit willen zijn hieronder kort een bouwbeschrijving.  

 

LET OP!! Het solderen aan de Gleisbox print vereist redelijk wat soldeerervaring! 

De garantie aan je Gleisbox komt onherroepelijk te vervallen!! 

Koop bij twijfel een kant en klare set of vraag hulp aan een kennis! 

Heb je een volledige gebouwde set gekocht dan kun je verder op pagina 6 van deze handleiding 

1. Druk de pdf welke bijgevoegd is af, zodanig dat het vierkant exact 100x100mm is. 

2. Knip de boormal exact uit op de lijntjes. De boormal is uitsluitend voor het noodzakelijke gat 

voor de 3 RJ45 connectors. 

3. Schroef de Gleisbox open en plak de boormal op het deksel. De 2 losse gaten komen 

overeen met de schoefgaten op de bovenzijde. Let goed op de kant waarop deze gemonteerd 

wordt, het past maar op 1 manier. 

4. Boor met een klein boortje de gaten uit en frees met een dremel en een vijltje de gaten mooi 

recht. 

5. Kijk of het printje mooi past en teken dan aan de binnenzijde de schroefgaten van het printje 

af. 

6. Boor de gaten met een 3mm boortje. 

7. Boor met een verzinkboor (VOORZICHTIG!!) aan de buitenzijde de gaten een beetje op zodat 

de plastic schroefjes netjes verzonken gemonteerd kunnen worden. Doe dit heel voorzichtig, 

voor je het weet zit je door de behuizing heen (spreek uit ervaring) 

8. Als je de status led wil installeren, boor dan rechts naast de connectoren een gaatje van 5mm 

voor de led en behuizing en boor links (net om de hoek een gaatje van 6mm voor de WiFi 

connector. 

9. Als de LED los geleverd wordt (zoals bij mij de 2e levering) soldeer dan een zwarte en rode 

draad van 5 cm aan de led. De zwarte aan het korte pootje (Kathode, volgens KNAP, kathode 

negatief, Anode Positief) en de rode aan het lange pootje en isoleer beide pootjes met 

krimpkous. 

10. Strip aan de andere zijde van de LED de draad 5mm en vertin deze. Knip ze af op 2mm. 

Steek ze op de print en soldeer ze vast langs de onderzijde. 

Soldeer de zwarte draad bij D1 in de K en de rode draad in de andere, zie ook bovenstaande 

foto. 
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11. Monteer de schroefjes met de afstandbusjes en plaats voorzichtig de print eroverheen en 

schroef het printje vast. 

12. Haal de print van de Gleisbox los en 

draai deze om. Vertin het uiteinde van 

de witte en de gele draad (als dit nog 

niet gedaan is) en knip deze af op 

±2mm. 

13. Vertin de soldeeraansluitingen op de 

onderzijde van de print van de 

Gleisbox (zie foto) en soldeer de witte 

en de gele draad op zijn plaats, de 2 

meest linkse eilandjes van de rechtse 

Can connector, gezien vanaf de 

onderzijde. 

 

Draai de print terug en plaats deze terug in de 

grondplaat. 

14. Maak met een dremel met fijn schuur 

opzet stuk of met een klein vijltje de 3 

aansluitingen van het 3polige LM 

voedingsIC op de print van de 

Gleisbox goed blank, anders pakt de 

soldeertin niet. 

Het solderen kan lastig gaan, zorg 

dat de bedrading niet te lang 

aangestript zijn! Enige 

soldeerervaring is hierbij noodzaak. 

15. Vertin de 3 pootjes van het 

voedingsIC met een hoge temperatuur 

(minimaal 400 graden). Niet bakken!! 

Dan bestaat de kans dat je het 

voedingsIC beschadigd. Of dat er andere 

componenten (SMD) van hun plaats gaan. 

16. Soldeer nu de rode, groene en blauwe 

draad op het juiste pootje, zie hiervoor de 

afbeelding. 

17. Steek de witte connector met de gele en 

witte draad op de juiste plaats op de 

SRSEII, tussen de RJ45 connectoren en de 

Omega chip.(Bijschrift P8CAN) 

18. Monteer de LED in de houder en de WiFi 

antenne. Druk de kabel voorzichtig op zijn 

plaats. 

19. Plaats de kap met de SRSEII op de 

grondplaat en schroef hem dicht. 
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Allereerste test 
 

Als je er zeker van bent dat je alles goed hebt geïnstalleerd kun je de Gleisbox aan gaan sluiten. Sluit 

allereerst alleen de voedingsadapter en (als je deze hebt) de MS2. Steek de stekker in het 

stopcontact. 

Komt er geen rook uit en knippert het rode ledje dan is de 1e test geslaagd. Als je ook een MS2 

aangesloten hebt zou deze ook op moeten lichten. 

Gaat er iets roken of knippert het rode ledje niet dan is er toch iets niet goed gegaan…..  

Maak dan voorzichtig de boel weer open, loop alles na op correct aansluiten en kijk of er iets 

verbrand is. 

In dat geval : succes! Als je alles volgens de handleiding gedaan hebt is de kans dat dit gebeurt 

echter bijna nihil. 

 

Heb je een complete set aangeschaft dan hoef je dit deel niet te doen, Gerhard heeft eea getest voor 

hij het opstuurt. 

Zorg er echter wel voor dat je de RJ45 poorten voorziet van een label!! Verkeerd aansluiten kan tot 

onherstelbare schade leiden!!! 

 

Status LED’s 

 

Er zijn 3 LED’s aangebracht op de SRSEII: 

- De rode (los geplaatste) LED is de Status LED. Deze dient altijd te knipperen. Je SRSEII is 

dan in bedrijf. 

- De gele/oranje LED in de RJ45 t.b.v. Netwerk : Deze laat zien als er Netwerkverkeer is, WiFi 

of LAN. 

- De groene LED in de RJ45 t.b.v. Netwerk : Deze laat zien als er verkeer is op de S88 Bus. 

Je hebt op de print nog 2 extra LED mogelijkheden, nl. D2 en D3. Deze zijn voor CAN overflow (D2) 
en UART overflow (D3). Deze zijn uitsluitend voor ontwikkeldoeleinden bedoeld en worden hier dus 
niet (meer) gebruikt 
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Andere mogelijkheid 
 

In Duitsland zijn er meer mensen die de SRSEII ontdekt hebben. Een van de gebruikers van de 

SRSEII heeft een box ontworpen die qua afmetingen exact gelijk is aan de Gleisbox behuizing. De 

STL file hiervoor is gewoon te downloaden van Thingiverse 

(https://www.thingiverse.com/thing:4050237). Voordeel van deze box is dat je zelf niet hoeft te 

boren en vijlen en dat je Gleisbox behuizing behouden blijft voor het geval je de boel terug wil draaien 

(al kunnen wij ons dat niet voorstellen). 

Mocht je niet de beschikking hebben over een 3D-printer, de behuizing is ook te bestellen via onze 

club voor €10,- excl. Verzendkosten (in de kleuren wit, geel, zwart of rood). 

Hieronder de geprinte behuizing in MSC-BoZ rood 

Breek allereerst het gaatje open voor de WiFi Antenne (als je deze wilt gaan gebruiken). 

Monteer vervolgens de SRSEII in het deksel van de behuizing. Ik heb daarvoor 4 M3 schroefjes 

gebruikt van een oude PC. De schroefjes zetten zichzelf vast in het plastic. 

Prik het ledje door het daarvoor bestemde gaatje en lijm 

het desgewenst vast met wat secondelijm aan de 

binnenzijde. 

Leg de Gleisbox print op de daarvoor bestemde plaats (de 

gleisbox print wordt vastgezet net als de print vast zat in 

de gleisbox, door de schroeven van de onderzijde. 

Plaats de WiFi antenne en soldeer de 

aansluitingen zoals hierboven (als je dit 

nog niet gedaan had). 

Doe het deksel erop en gebruik de 

schroeven van de gleisbox (of andere 

schroeven) voor het dichtmaken van de 

behuizing  

 

 

 

 

https://www.thingiverse.com/thing:4050237
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Aansluiten & Testen van bekabeld netwerk 

 
- Sluit de een netwerkkabel aan op de Ethernet 

aansluiting van de SRSEII en sluit deze aan op 

je router (of switch welke verbonden is met je 

router) 

- Sluit de voeding aan en zet spanning op de 

SRSEII. Het rode ledje moet nu gaan knipperen 

- Log in op je router (bij ons is dit 192.168.1.1) en 

zoek bij bekabelde aansluitingen de SRSEII op, 

deze wordt aangeduid als Gleisbox. 

- Log in op je router 

- Stel in je router het IP adres van de Gleisbox in 

als fixed (hoe dit moet kun je in de handleiding 

van je router vinden of via google op internet. 

Dit is voor elke router anders) 

- Noteer en bewaar het IP adres en MAC adres van je SRSEII. Dit kun je nodig hebben als je 

via het standaard IP adres je SRSEII niet meer kunt bereiken. Daarover later meer. 

 

 

- Start iTrain op op je PC of laptop en 

zorg ervoor dat deze met je router 

verbonden is, draadloos of bekabeld 

maakt niet uit. 

- Sla je huidige geopende iTrain 

bestand op onder een andere naam, we 

gaan eea in de instellingen veranderen. 

Een backup van je vorige installatie is 

dus erg raadzaam. 

- Open via de menubalk Wijzig/Interfaces 

Als het goed is kom je nu op het scherm van je 

huidige centrale, hier is dat Demo Interface 

- Selecteer in de bovenste selectbox (Interface) 

Marklin Central Station 2/3 

- Klik in interfaces vervolgens op Netwerk (de 

onder “besturing van” checkboxen 

- Op dezelfde pagina kun je verbinding maken 

met de SRSEII door op “Vind” te klikken. Als het 

goed is wordt het SRSEII gevonden door iTrain. 

- Lukt dit niet vul dan bij IP-adres het IP adres in 

wat je bij in je router hebt gevonden, bij ons is 

dat 192.168.1.208 zoals je kan zien in het snapshot hiernaast en klik op vind en klik 

vervolgens op OK 

- Onder het tabblad “Specifiek” laat je het aantal S88-modules op “0” staan. Dat is specifiek 

bedoeld voor een aparte aansluiting van S88-modules op de originele CS2/3 en niet voor de 

SRSEII. Daar zijn deze modules direct verbonden met de 

CAN bus. 

- Rechts onderin je beeldscherm zie je nu Märklin Central 

Station 2/3 staan. 
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- Klik op de Verbinden schakelaar midden bovenin (naast de groene start knop) en als het 

goed is maakt iTrain verbinding met de SRSEII. 

- Je Gleisbox SRSEII heeft nu verbinding met iTrain en als je 

de bruine en de rode draad op je baan aansluit zou je 

moeten kunnen rijden. 

- Het zou kunnen dat er Locs geïmporteerd worden. Dit klopt, 

dit lossen we later op. Voorlopig even laten staan, later kun 

je ze verwijderen. 

 

Heb je een vaste baan en een vaste opstelling van je SRSEII dan is onze voorkeur om hem ook 

bekabeld met een TCP/IP kabel aan te sluiten naar je router. WiFi werkt prima, maar er gaat niets 

boven een bekabeld netwerk. Bijkomend voordeel is dat je ook toegang hebt tot je NAS (als je deze 

hebt) en internet (voor eventuele updates). Gebruik je iTrain Pro dan kun je ook met de iTrain app 

aan de gang zonder dat je je telefoon met een ander WiFi netwerk hoeft te verbinding. 

In hoofdstukken 6 en 7 worden WiFi en Access Point behandeld. Als je de SRSEII uitsluitend 

bekabeld gebruikt dan mag je deze hoofdstukken overslaan. 

Om problemen te voorkomen hoofdstuk 4 en 5 (updaten) wel uitvoeren!! 
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Het updaten van de systeemsoftware of Resetten van de SRSEII 
 

Voor we verder gaan is het handig om de SRSEII eerst te voorzien van de laatste software, zodat we 

dit voorlopig niet meer hoeven te doen. De parameter -n zorgt ervoor dat ook de oude configuratie 

volledig wordt verwijderd. Door deze update uit te voeren wordt de SRSEII dus ook volledig gereset. 

Dit voegt tevens een aantal leuke en nuttige functies toe die later beschreven zullen worden. Een 

update later uitvoeren kan ook, maar dan moet je alles weer opnieuw doen, nu is dus een stuk 

handiger. 

We gaan ervan uit dat je een nieuwe SRSEII hebt, minimaal 

hardware versie 1.2 (of hoger). Huidige hardware versie (die wij 

hebben) is 1.5. Oudere hardware versies worden nieuw niet meer 

geleverd. 

 

Download en installeer allereerst Putty (check eerst of je een 32 bits 

of 64 bits besturingssysteem hebt). Tegenwoordig is 64bits het meest 

gebruikte.  

Dit is noodzakelijk om de juiste versie van Putty te kunnen 

downloaden. 

- Start Putty op 

- Vul bij Host name (or IP adres) het IP adres in, bij ons is dit 

192.168.1.208 en klik op open 

 

Log vervolgens in met : root 

wachtwoord : knaller 

- Tik allereerst in : cd /tmp gevolgd door ENTER (of copier dit commando en plak het in putty 

met de rechtse muistoets) 

- Onderstaande commando download de update van de site van Gerd. Kopieer onderstaand 

commando (intikken is niet zo handig) in putty gevolgd door ENTER 

wget http://lnxpps.de/can2udp/srseII/bin/openwrt-ramips-mt76x8-omega2p-squashfs-

sysupgrade_v1.2.bin 

- Installeer de update door het kopiëren en plakken van onderstaande regel 

sysupgrade -n openwrt-ramips-mt76x8-omega2p-squashfs-sysupgrade_v1.2.bin 

 

De parameter -n zorgt ervoor dat ook de oude configuratie volledig wordt verwijderd. 

Je verbinding met de SRSEII valt weg, de SRSEII is nu aan het updaten, dit kan wel 5 à 10 

minuten duren. 

Controleer of de update gereed en goed uitgevoerd is door in te loggen via je browser met het 

IP adres. Login is root, wachtwoord is knaller 
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Het kan zijn dat je na opnieuw opstarten en inloggen onderstaande foutmelding krijgt (zoals ik ook bij 

een van onze SRSEII’s) 

Log dan via het IP adres in op je SRSEII met putty (dat werkt namelijk nog wel) en voer onderstaand 

commandos uit door dit te knippen en te plakken in putty. 

- cd /tmp gevolgd door ENTER 

- opkg update && opkg install luci gevolgd door ENTER 

- reboot gevolgd door ENTER. 

Na opnieuw opstarten (ook dit kan weer even duren) zou je weer in moeten kunnen loggen via je 

browser. 
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SRSEII Resetten via IPv6 
 

Heb je de boel echt compleet verprutst (dat kan uiteraard) en kom je ook via Putty of het IP adres niet 

meer in je SRSEII, geen nood, ook hier is een oplossing voor (tenzij er rook uit je SRSEII gekomen is, 

maar daar ga ik niet van uit) 

Ga naar onderstaande website 

http://www.sput.nl/internet/ipv6/ll-mac.html 

En vul onderin op de website je eerder opgeschreven 

en bewaarde MAC adres in (of check het in je Router) 

Let op! In je router staan er vaak streepjes tussen, op 

de site moeten het : (dubbele punten) zijn. 

Sluit je SRSEII nu met een gewone netwerkkabel direct 

aan op je PC of laptop (GEEN Crosskabel gebruiken!!) 

en disable WiFi netwerk. 

Start putty op en copieer het Link-local adres nu in de 

Adresbalk van putty. 

De rest werkt zoals vanouds, login : root, wachtwoord : knaller 

Nu kun je via bovenstaande instructies je SRSEII resetten en voorzien van de laatste software. 

Volgens Rob werkt op dat moment inloggen via de Internet Browser ook. 

Copier het Link-local adres (fe80 etc) in de adresbalk van je browser. 

Ik kreeg het hier echter niet voor elkaar. 

Mogelijk kun je dan in de Omega software komen en je fout herstellen. 

Mocht je een IPv6 router hebben dan is het mogelijk dat je daar ook je IPv6 Link-local adres te zien 

krijgt. Bij mijn TP-link niet in ieder geval. 

Zie onderstaande snapshot van een Fritz!Box 

 

 

 

 

 

  

 

En als je op convert klikt : 

 

 

http://www.sput.nl/internet/ipv6/ll-mac.html
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Tussentijdse updates van de overige software 
 
Omdat het releasen van een volledige nieuwe systeemset veel werk is worden er regelmatig losse 

updates vrijgegeven. Ten tijde van het schrijven van deze handleiding was er net een nieuwe 
volledige systeemset uitgegeven en waren onderstaande handelingen niet nodig.  
Wel raadzaam om even te controleren of er updates zijn. 
 
Updaten kan op 2 manieren: 

- Via Putty 

- Via Webbrowser 
 

Updaten via Putty 
 
Voor het updaten van deze updates (can2udp etc.) dien je via putty de volgende commando’s in 
te voeren: 

  

- Tik in (of copieer) : 
cd /tmp gevolgd door ENTER 

- Tik in (of copieer) : 
opkg update gevolgd door ENTER 

- Tik in (of copieer) : 
opkg list-upgradable gevolgd door ENTER 
 

 Er volgt nu een lijst van mogelijke updates, we bespreken hier uitsluitend de belangrijkste : 
can2udp & rocrail. Deze worden nogal een gewijzigd.  

  
- Tik in (of copieer) : 

opkg upgrade can2udp gevolgd door ENTER 
- Tik in (of copieer) : 

opkg upgrade rocrail gevolgd door ENTER 
- Tik vervolgens als laatste in 

reboot gevolgd door ENTER. 
 

Je SRSEII is nu voorzien van de meest noodzakelijke updates. 
 

Updaten via Browser 
 

- Log via je browser in op je SRSEII 
(wachtwoord : knaller) 

- Klik bovenin op het tabblad System en 
vervolgens op Software 

- Klik vervolgens op Update List, na laden 
op Dismiss 

- Er verschijnt dan een hele lijst met 
mogelijke updates. Deze kun je per update selecteren voor installatie. 
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- Ik installeer zelf uitsluitend de voor mij noodzakelijke updates, dus can-utils, can2upd etc. 

Rocrail draait bij mij niet dus die hoef ik niet te updaten of the installeren. 

 

Als je klaar bent met je updates is het verstandig om je SRSEII te rebooten.  
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Aansluiten en testen van WiFi netwerk (via separaat IP adres) 
 

Mocht je je Gleisbox SRSEII uitsluitend bekabeld gaan gebruiken (omdat deze toch voorhanden is) 

dan hoef je dit hoofdstuk niet te doorlopen. 

Er wordt vanuit gegaan dat je de stappen voor bekabeld netwerk reeds doorlopen hebt. Voor het 

configureren van het WiFi netwerk is een bekabeld netwerk noodzakelijk.  

Mocht je niet op de hoogte zijn van WiFi en instellen doe het dan samen met iemand die er wat meer 

ervaring in heeft. Er moet nogal wat aangepast en ingesteld worden voor WiFi. 

 

- Sluit alles aan en zet spanning op de Gleisbox SRSEII. Start je PC op en open Internet 

Explorer of Chrome (bij voorkeur Chrome, daar is deze handleiding ook mee geschreven. 

- Tik het IP adres in in de Chrome adresbalk, in ons geval 192.168.1.208, gevolgd door 

ENTER. 

- Mogelijk krijg je nu bovenstaand scherm. Dit is de controller van je SRSEII 

Deze is in Duits, maar eea spreekt voor zich. Dit gaan we later aanpassen naar Engels. 

Nederlands is helaas niet voorhanden. 

De gebruikersnaam is al ingevuld, dit is root, Wachtwoord is knaller. Schrijf deze op, deze 

heb je later nog nodig voor wat aanvullende instellingen. Vul het wachtwoord in en druk op 

enter. Als het goed is krijg je onderstaand beeld (met nog veel meer) als je naar onderen 

scrolt. 
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- Klik bovenin op de tab System en vervolgens weer op system. Dan krijg je onderstaand 

scherm. 

- Klik op de blauwe knop Mit NTP-Server 

synchronisieren en stel de tijdzone in op 

Europe/Amsterdam 

- Klik op de tab Zeitsynchronisation en vink de 

checkbox “NTP-Server anbieten” aan 

- Klik vervolgens op “Speichern & Anwenden” 

- De SRSEII verwerkt deze gegevens en de 

systeemtijd loopt nu synchroon 

 

- Klik onder Systemeigenschaften op 

Sprache und Aussehen 

Verander de Sprache naar English als je dit 

gemakkelijker vind en klik vervolgens weer 

op Speichern & Anwenden rechts onderin. 

- De taal van de SRSEII staat nu op 

Engels. 

 

 

 

- Klik bovenin de zwarte balk op Network en vervolgens op wireless 

 

Onder Wireless overview zie je 2 items staan: 

- radio0 

- SSID: Modellbahn 
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Het SSID: Modellbahn behandelen we later, dit is voor om de SRSEII in te stellen als Wireless 

Access point. We gaan nu eerst WiFi instellen. 

 

- Klik achter radio0 op Scan 

- Zoek je eigen WiFi netwerk op en klik op Join Network 

 

- Vul je WiFi wachtwoord in en zet Create/Assign Firewall zone op LAN (bij de rode pijl). Dit is 

erg belangrijk!! Anders functioneerd de Wifi verbinding niet correct!!! 

- Klik vervolgens op Submit 

- Je krijgt dan onderstaand beeld. Controleer indien nodig en klik op Save 
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- Klik vervolgens op Save & apply 

Na updaten verschijnt onderstaan beeld, daarin staan nu je WiFi verbinding en overige 

gegevens 

 

 

- Klik op Network en vervolgens op Interfaces. Als het goed is zie je dan 2 

Netwerkverbindingen staan. Bekabeld en WiFi 
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- Start Putty op 

- tik vervolgens in : ifconfig gevolgd door ENTER 

Als het goed is krijg je het scherm wat hiernaast staat 

(zonder rode cirkel). 

- Noteer het Broadcast adres (zie rode cirkel). Hier is dit 

: Bcast:192.168.1.255. 

Dit adres voor elk netwerk weer anders, eea is 

afhankelijk van de instellingen van je Router. 

 

- Tik nu in: nano /etc/init.d/can2lan gevolgd door 

ENTER 

Als het goed is krijg je onderstaand beeld. 

- Navigeer nu met de pijltjestoetsen naar de rode cirkel en vervang de tekst br-lan door het 

zojuist gevonden Bcast IP adres. 

- Als dit gelukt is klik dan CTRL+O + Enter om de file op te slaan. Klik vervolgens op CTRL+X 

om Nano af te sluiten. 

- Sluit putty af en haal de spanning van de Gleisbox SRSEII. 

 

- Zet de spanning weer op de Gleisbox SRSEII 

- Open je router via je browser en check de clients. Als het 

goed is heb je nu 2x Gleisbox, een bekabelde verbinding 

(met het reeds bekende IP adres en een WiFi verbinding met 

een nieuw IP adres. Noteer dit IP adres en zet het vervolgens 

weer op fixed in je router. 

 

- Sluit de browser af, haal de spanning van je 

Gleisbox SRSEII en verwijder de 

netwerkverbinding. 

 

- Zet weer spanning op de Gleisbox, open iTrain 

en voer de handelingen uit zoals beschreven op 

pagina 4, gebruik of verander nu het IP adres in 

het onlangs verkregen WiFi IP adres. 

Als het goed is zou iTrain nu op moeten starten 

zoals voorheen, echter nu zonder bekabeling 

(buiten de voeding) op de Gleisbox SRSEII.  
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De SRSEII instellen als Access Point (Router) 

 
Onderstaande werkt het best als je via LAN  (bekabeld dus) verbinding maakt met de SRSEII en 

dan inlogt via deze verbinding op de webpagina van de SRSEII, zie hierboven in hoofdstuk 5. 

- Als je de SRSEII als Access Point (AP) wilt gebruiken moet je in het menu Network - Wireless 

je zojuist ingestelde draadloze netwerk (knop: Disable). Dat is voldoende. (Zie onderstaande 

snapshot met zwarte pijl & rode 1) 

 

 

- Op dezelfde pagina zie je ook een netwerk met SSID Modelbahn staan, maar deze staat uit. 

Dit netwerk moet je aanzetten (knop Enable, Zwarte pijl, rode 2). 

- (Het wachtwoord voor dit netwerk is: GleisboxalsZentrale.) 

- Indien nodig kun je via Edit de naam en het wachtwoord voor deze verbinding aanpassen. 

 

 

 

  

 

 



Hobbymakers.nl 

- 20 - 
© Hobbymakers.nl - 2020 

- Log in met Putty (nog steeds via je vaste LAN adres) en maak onderstaande script aan: 

 

# Standalone 

uci set network.lan.proto='static' 

uci set network.lan.ipaddr='192.168.1.1' 

uci set network.lan.netmask='255.255.255.0' 

uci commit 

/etc/init.d/dnsmasq start 

/etc/init.d/dnsmasq enable 

 

Maak een script aan (met de naam : apaan) en daar bovenstaande tekst ingezet. Vervolgens het 

script uitvoerbaar gemaakt. Dat gaat als volgt: 

- Log in met Putty 

- Type: nano apaan.sh gevolgd door Enter. (hiermee maak je de file aan en open je de editor)  

- Knip en plak met rechtermuistoets in putti bovenstaande tekst in nano en sla deze op met 

CTRL-O - Enter en sluit Nano af met CTRL-X 

- Type nu: chmod +x apaan.sh, gevolgd door Enter. Het script is nu uitvoerbaar. 

- Om het script uit te voeren type je: ./apaan.sh, gevolgd door Enter (Let op de punt voor /). 

Hiermee heb je het script uitgevoerd en staat de SRSEII ingesteld als AP 

- Maak de SRSEII los van je LAN. Herstart de SRSEII en daarna kun je met je laptop (of tablet) 

inloggen op het Wifi genaamd Modelbahn, met wachtwoord GleisboxalsZentrale. (Tenzij je dit 

hierboven verandert hebt, gebruik dan de eerder ingevoerde SSID en Wachtwoord) 

(Na herstart duurt het even voordat dit netwerk zichtbaar wordt). 

- De SRSEII heeft nu een vast IP-adres 192.168.1.1 dat je weer kunt gebruiken voor iTrain, om 

op in te loggen of voor de Rocrailserver op de SRSEII als je die gebruikt. 

 

- Als je (bijvoorbeeld) de SRSEII wilt updaten moet je deze weer aan je netwerk hangen. 

Daarvoor moet je eerst de AP uitzetten omdat je anders een conflict hebt met je Router. Er 

mag maar 1 apparaat zijn dat IP-adressen uitgeeft in je netwerk. 

- Om de AP uit te zetten heb kun je onderstaand script maken en dit weer ook weer uitvoerbaar 

maken (zoals hierboven beschreven). Het script heet apuit. 

 

# Backtonormal 

uci set network.lan.proto='dhcp' 

uci del network.lan.ipaddr='192.168.1.1' 

uci del network.lan.netmask='255.255.255.0' 

uci commit 

/etc/init.d/dnsmasq stop 

/etc/init.d/dnsmasq disable 

 

- Voer dit script uit en dan kun je de SRSEII weer via de LAN (bekabeld) aan je eigen netwerk 

koppelen. Wel even opnieuw opstarten. 

- Je hoeft de Wifi Modelbahn niet uit te schakelen. 

- Wil je weer draadloos aansluiten via je eigen WiFi network dan dien je de SSID Modelbahn 

weer te disabelen en je eigen WiFi weer te enabelen zoals hierboven beschreven.. 

Mocht het maken van de scripts op een of andere manier niet lukken dan kun je de 

bovenstaande regels ook handmatig knippen en plakken. 

Wil je gebruik maken van een ander LAN adres dan 192.168.1.1 (bijvoorbeeld omdat je eigen 

router op 192.168.1.1 staat) dan is het voldoende om dit hierboven aan te passen in 

#Standalone (Uitsluitend 3e digit veranderen, 192.168.xx.1)!!  

Vergeet dan ook niet om dit ook bij #backtonormal aan te passen  
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Het handigste is als je PC, laptop of RPI altijd hetzelfde Lease adres krijgt van de DHCP server. 

Zeker als je met remote clients werkt en je iTrain PC draait als server is dit zelfs noodzakelijk. 

Dit instellen is niet zo heel erg moeilijk. 

- Log allereerst in op je SRSEII via je browser 

- Ga vervolgens naar de TAB network en selecteer daar DHCP & DNS 

 

- Selecteer de tab Static Leases en bovenstaand beeld zou er op je scherm moeten 

verschijnen. Onthoud je IP en MAC adres, die heb je zo nodig 

- Klik op Add 

- Vul een zelf gekozen hostnaam in bij Hostname. 

- Selecteer bij MAC adres en IPv4 adres de PC van het eerdere scherm (waar hier unspecified 

staat) 

- Klik op Save. 

- Bij het eerdere scherm zou er nu boven Add de zojuist ingevulde gegevens moeten verschijnen. 

Klik vervolgens onderin op Save & Apply om de gegevens op te slaan. 

Je IP adres noteren, dit blijft voortaan je IP adres voor iTrain client systemen etc.  
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Instellen S88 bus 
 

De S88 bus staat standaard ingesteld op 1 S88 board. Meestal is dit niet voldoende.  

Om dit aan te kunnen passen heb je putty weer nodig.  

 

BELANGRIJK!! 

 

De SRSEII S88 bus heeft een interne massa!! De massa op de S88 modules mag dus NIET 

aangesloten zijn/worden aan de gemeenschappelijke massa. 

Dit kan mogelijk schade veroorzaken aan de SRSEII!! 

De massa (bruin) vanaf de SRSEII moet uiteraard wel gekoppeld worden als gemeenschappelijke 

massa. 

 

- Verbind via een UTP 

kabel een of meerdere 

S88 boards met de S88 

ingang van de SRSEII 

- Open putty en maak 

verbinding met het door 

jouw gebruikte IP adres 

(WiFi of bekabeld maakt 

niets uit in deze).  

Login : root + ENTER 

Wachtwoord : knaller + 

ENTER 

- Tik in: can-monitor + 

ENTER 

- Je krijgt dan als het 

goed is nevenstaande 

plaatje te zien. Het lijkt 

alsof hij is vastgelopen, 

maar niets is minder 

waar. 

- Open nu een 2e putty 

scherm en log weer in. 

Zorg dat beide putty 

schermen zichtbaar zijn 

- Tik in : cansend can0 

00300300# gevolgd door 

ENTER 
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- In het scherm waar je cansend can0 00300300# in hebt getikt gebeurt ogenschijnlijk niets. In 

het 1e geopende putty scherm waar can-monitor draait verschijnt nu eea (rechtse beeld)  

- Noteer het S88 UID Gateway, bij mij is dat 0x43425553. 
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- Tik in (of Copieer) : cansend can0 00000300#434255530B030002 gevolgd door ENTER  
Rode 43425553 is het adres wat je zojuist in can-monitor zag verschijnen 
rode 0002 aan het einde is voor het aantal S88 modules dat je gebruikt (hexadecimaal). 
 
cansend can0 00000300#434255530B030002 

#                     43425553         ID 
#                             0B       S88 bus channel waarde 
#                               03     S88 bus Channel Nummer 3 
#                                 0002 Waarde (aantal S88 modules, maximaal 15 (Hexadecimaal) 
 
Hexadecimaal : 1=1, 2=2…. 9=9, 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F 
 

- In het intikscherm gebeurt ogenschijnlijk weer niets 

- Maar in Can monitor zie je weer een paar regels verschijnen. In geel hetgene wat verstuurd 
is, en daaronder gultig dat de waarde 0002 is geschreven. 

  

 

 



Hobbymakers.nl 

- 25 - 
© Hobbymakers.nl - 2020 

- Tik nu in 
cansend can0 00000300#434255530B020000 gevolgd door ENTER 
=> let op juiste Gateway UID. Startadres detectieaansluitingen is 0000 (is gelijk aan 1.1) 
 

- In can-monitor zie je als het goed is weer de bevestiging verschijnen 

- Sluit can monitor af met CTRL + C en sluit beide putty vensters 
Je S88 bus is nu goed geconfigureerd. 
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iTrain issues 
 

We gaan ervan uit dat het gebruik van iTrain bekend is. Er zijn echter een aantal zaken die anders 

zijn als bij een Central Station. 

 

Het verwijderen van locs die automatisch in iTrain komen (vanuit de SRSEII) 

- Open putty en maak verbinding met het door jouw gebruikte IP adres (WiFi of bekabeld 

maakt niets uit in deze).  

Login : root + ENTER 

Wachtwoord : knaller + ENTER 

Type onderstaande commando’s in, beide gevolgd door ENTER 

rm /www/config/lokomotive.cs2 + ENTER 
touch /www/config/lokomotive.cs2 + ENTER 

Je ziet niets gebeuren, maar als je iTrain weer opstart merk je dat de oude loclijst van de SRSEII niet 

meer overgenomen wordt in iTrain.  

Bovenstaande commando’s zorgen ervoor dat de locomotievenlijst leeggemaakt wordt. 

Zover het tot op heden geïnstalleerd is worden er met iTrain geen locs in de SRSEII opgeslagen. 

Dit is wat ons betreft prima, zelf denkende centrale’s zorgen vaak voor problemen icm met iTrain, 

zeker in combinatie met Mfx. 
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Instellen van Mfx adres in iTrain 

Onze eigen voorkeur gaat ernaar uit om Mfx uit te schakelen omdat het te vaak problemen 

veroorzaakt met adressen (zeker indien locs gebruikt worden op meerdere banen). Het Mfx adres 

wordt automatisch toegekend, maar als je met je loc van baan wisselt bestaat de kans dat hij bij 

opnieuw aanmelden een ander adres krijgt, wat resulteert in het verlies van alle iTrain instellingen. 

Voor diegene die toch aan Mfx vast willen houden hierbij de manier waarop het werkt, echter wel wat 

aandachtspunten. 

- Gebruik van Mobile Station noodzakelijk 

- Mobile station is leidend voor wat betreft het adres. Zorg er dus altijd voor dat al je Mfx locs in 

je Mobile Station aangemeld zijn, anders krijg je gegarandeerd dubbele adressen. 

- Alle functies dienen handmatig ingevoerd te worden, net als bij alle overige locs 

- Bij het gebruik van boosters is voor het aanmelden een programmeerspoor noodzakelijk.  

De meeste boosters geven het Mfx signaal niet door, tenzij een Tams Boosterlink gebruikt 

wordt. 

Het instellen van Mfx adres in iTrain : 

- Sluit de Mobile Station aan op de SRSEII Gleisbox en start iTrain op 

- Zet de Mfx loc op het programmeerspoor (of op je baan als je geen boosters gebruikt) 

- Laat op je Mobile Station automatisch herkennen (als dit niet automatisch gestart wordt) 

- Test of je loc rijd via je Mobile station 

- Maak zelf je (nieuwe) Mfx loc aan in iTrain maar laat het adresveld leeg. 

- Klik in het adresveld en laat de cursor daar staan 

- Wissel op je Mobile station van rijrichting 

- Het Mfx adres wordt nu automatisch ingevuld 

- Sla de gegevens op 
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Rocrail Server op de SRSEII gebruiken  
 

Dit deel van de handleiding is geschreven door AlbertG van het 3rail forum, waarvoor onze hartelijke 

dank uiteraard!! 

Mocht je over dit deel vragen hebben dan graag hem contacten via het forumtopic  

(https://forum.3rail.nl/index.php?topic=74762.msg1297944#msg1297944) of een PB. 

Onze voorkeur gaat uit om dit via het topic te doen, dan hebben anderen er ook nog wat aan. 

 

AlbertG heeft problemen ondervonden met het aansturen van Seinen icm de SRSEII en Rocrail. 

Schijnbaar werkt dit niet naar behoren omdat de SRSEII de snelheid dat RocRail z’n seinen 

aanstuurd niet aan kan. Wij rijden zelf met iTrain en gebruiken de SRSEII uitsluitend als CS2 en 

hebben deze problemen zelf niet ondervonden. 

In deze handleiding gaan we er van uit dat je verbinding hebt met de SRSEII via de LAN kabel, Wifi of 

het Access Point van de SRSEII. Welke verbinding je gebruikt maakt niet uit, als je het IP adres van 

de SRSEII maar weet. In de screenshots zijn wij verbonden met het Access Point met IP-adres 

192.168.1.1 

 

1 Je baanplan op de SRSEII zetten. 

- Als je al een baanplan hebt en je wilt die op de SRSEII zetten kun je dat het beste doen met 

een programma zoals WinSCP, dat je hier kunt downloaden: 

https://winscp.net/eng/docs/lang:nl 

- Start WinSCP en log in met het IP adres van de SRSEII en wachtwoord ‘knaller’. 

- In het linker venster zie je nu de bestandsmappen van je computer, in het rechter venster die 

van de SRSEII. Ga op de SRSEII naar de map /opt/rocrail/. Kopieer je bestaande baanplan 

naar deze map. 

- Als je geen baanplan hebt, maak je die later aan op de SRSEII met Rocview (client) op je 

computer. 

- Als je een geldige supportkey hebt zet je die ook in de map /opt/rocrail/. 

- Kopieer de afbeeldingen van je locomotieven en wagens naar de map opt/rocrail/images/. 

- Sluit WinSCP af. 

 

2 Stel Rocrail server in zodat deze opstart als je de SRSEII aanzet 

 

- Open je browser en type het IP adres van de SRSEII in, in de adresbalk. Log in met 

gebruikersnaam ‘root’ en wachtwoord ‘knaller’. Ga in het menu naar ‘System’ en dan 

‘Startup’. 

Afbeelding 1: Bestanden kopiëren met WinSCP 

https://forum.3rail.nl/index.php?topic=74762.msg1297944#msg1297944
https://winscp.net/eng/docs/lang:nl
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- Zoek in de lijst het programma ‘Rocrail’ en klik hier op de knop ‘Disabled’. De knop wordt nu 

groen en krijgt nu de tekst ‘Enabled. Als je straks de SRSEII opnieuw opstart wordt Rocrail 

server automatisch gestart. 

- Als je ook gebruik maakt van Rocnetnode doe je daar hetzelfde. Als je niet weet wat 

Rocnetnode is maak je er waarschijnlijk ook geen gebruik van, dus hoef je het ook niet aan te 

zetten. 

- Herstart de SRSEII. 

 

3 Rocview op de computer verbinden met Rocrail op de SRSEII 

 

- Start Rocview op je computer. Ga in het menu ‘Bestand’ naar ‘Verbind met’, of klik op het 

icoon ‘Verbind met een Rocrail server’ op de werkbalk. Vul in het dialoogvenster het IP adres 

van de SRSEII in en klik op ‘OK’. 

- Je baanplan verschijnt nu in beeld. 

- Ga naar menu ‘Bestand, Rocrail eigenschappen, tabblad Centrale’. Als je alleen gebruik 

maakt van de SRSEII, selecteer je de centrale ‘Gbox2’ en klik je op de knop ‘Standaard’. Als 

je de centrales ‘Rocnet’ en ‘Rocnet-MQTT’ niet gebruikt kun je die het best verwijderen of ze 

virtueel maken. Ook hier geldt weer: als je niet weet wat het is, gebruik je ze waarschijnlijk 

ook niet. 

- Sluit Rocrail server altijd af via je client (Rocview, Androc of Webroc) om problemen te 

voorkomen. 

 

4 De Roco Wlanmaus gebruiken op de SRSEII 

 

- Om de Roco Wlanmaus met de SRSEII te gebruiken moet je eerst de benodigde software 

installeren. Zorg daarvoor dat je SRSEII verbinding heeft met Internet. Start Putty en log in. 

- Type dan op de commandoregel het volgende: 

opkg update gevolgd door ENTER 
opkg install rocrail-cs-wmz21 gevolgd door ENTER 

Afbeelding 2: Start Rocrail server 

Afbeelding 3: Rocrail eigenschappen - Centrale 
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- Ga naar Rocrail eigenschappen, tabblad Centrale en voeg de centrale ‘wmz21’ toe. Open de 
eigenschappen van deze centrale, pas de ‘Interface ID’ aan en verwijs bij ‘Doel’ naar de 
‘Gbox2’. 
Voor de verdere werking van de Wlanmaus verwijzen we je naar de Rocrail Wiki: 
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roco:roco-wmz21-nl 

 

5 De SRSEII gebruiken als centrale 

- Als je geen gebruik wilt maken van de Rocrail server op de SRSEII, kun je deze natuurlijk ook 

gewoon op je computer met Rocrail als centrale installeren. Sluit de SRSEII aan op je 

netwerk of maak verbinding met het Access Point, zoals in deze handleiding beschreven is. 

- Ga naar Rocrail eigenschappen, tabblad Centrale. Voeg de centrale ‘mbus’ toe. Selecteer de 

centrale en klik op ‘Eigenschappen’. Wijzig het Interface ID, kies voor Type ‘TCP’ en vul bij 

‘Hostnaam’ het IP adres van je SRSEII in. In het veld daarachter vul je 15731 in. Klik op ‘Ok’ 

en nogmaals op ‘OK’ en herstart Rocrail.  
- In onderstaande schermafdruk is de SRSEII verbonden met het thuisnetwerk via LAN 

 

Afbeelding 4: 
Roco Wlanmaus gebruiken 

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roco:roco-wmz21-nl
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Informatie & adressen 
 

Gegevens van de geestelijk vader van de SRSEII, Gerhard Bertelsman 

Gerhard Bertelsmann 

Am Breul 45 

61184 Karben 

Duitsland 

e-mail : info@gerhard-bertelsmann.de 

 

Bestellen van de SRSEII 

Stuur een mailtje naar Gerhard Bertelsmann (info@gerhard-bertelsmann.de) 

Dit kan in het Nederlands of Duits en omschrijf wat je wilt bestellen. Kant en klare sets of een doe het 

zelf set en het aantal. Hij neemt vervolgens contact met je op en geeft zijn bankgegevens door. 

De SRSEII wordt op de post gedaan zodra de betaling ontvangen is. 

 

Topic op het Stummiforum (in Duits) 

. 

Hier kan echt veel informatie vandaan gehaald worden als je de Duitse taal machtig bent. 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=160368 

 

De info website van Gerhard Bertelsmann over de SRSEII 

http://lnxpps.de/can2udp/srseII/ 

 

Het SRSEII topic op het 3rail Forum (Nederlands) 

https://forum.3rail.nl/index.php?topic=74762.msg1297944#msg1297944 

 

Onze Website met legio modelspoor informatie 

www.hobbymakers.nl 

Mochten er vragen zijn, fouten staan in deze handleiding etc. laat het ons weten 

Mocht je een keer willen komen kijken, kom gerust eens langs op een van de clubavonden. 

Onze dank gaat uit naar ROMiJo en AlbertG die geheel belangeloos hebben meegewerkt aan deze 

handleiding. Dankzij Albert is het Rocrail gedeelte toegevoegd, maar dankzij beiden ook diverse 

fouten hersteld en tevens de Access Point werkend gekregen. 

 

Veel plezier met de SRSEII!! 

Leo & Barry 

mailto:info@gerhard-bertelsmann.de
mailto:info@gerhard-bertelsmann.de
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=160368
http://lnxpps.de/can2udp/srseII/
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=74762.msg1297944#msg1297944
http://www.hobbymakers.nl/

