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I detta brev beskrives den elektriska köksutrustningen i restaurnng—
vagnar litt RdJ nr 3747-5749? .köksutrustrd.ngen i kafévagndr, anlägg
ningar för vattenuppvärmning i sovvagnar och bamkup^er snmt én del
speciella väimeappars-ter.

Lekt risk köksutrustning i reg gnar Ii1

För denna utrustning gälla bifogade"' scheman Mbr 104637» IO4638 och
Mbr,106973®

93. Elektiisk snis och stekskåp med tillhörande apijärater

Ben elektriska spisen består av 3 sektioner, som framgår av bifogada
bildblad. Alla sektionerna äro. lika i elektriskt avseende, och på var
je sektion finnes följande' elväitnedetaljer:

1 rund kokplatta, d = 3^0 mm, eff.ekt 2,7 kW

1 rektangulär varmhållningsplatta, effekt 3>0 kW

1 torkskåp med värmeelement, effekt 0,75 kW

Ben tot-la effekten, på alla tre sektionerna tillsammons, uppgår såle
des till 19,35 kW« • ■

•» ■ ■ . .

Effekten på kok- och vaimhållningsplattoma samt på elementen i tork
skåpen är reglerbar för l/l, 1/2 och 1/4 värme med strömställare på
spisens framsida.» I de olika lägena iiTkopplas värme spiralerna parcallellt,
delvis eller i serie» .

På vardera spis sektionen'finnes en glimlampa, som lyser, så sna,ii någon
IDlatta. eller något element är inkopplat,

Strömställama och änslutningsbultarna på plattorna äro inneslutna i
ett rostfritt hölje, för att skydda dessa, detaljer fran fuktighet» För
rengöring, tillsyn och reparation kunna överhällarna lyftas-upp och
hak.as f.ast vid väggen, varefter överdelen kan lyftas upp. För att kvan
hålla överdelen i uppfällt'läge, kunna två bultar utdragas^ under varje
överdel, en åt v.ardera sidan, så som framgår, av bifoga.de: bildbla,d»

Strömställo.rna bliva åtkomliga om framsidan på strömställarlådan lossas,
och för att kunna lyfta upp kokplattoma vid ett eventuellt^utbyte, lossas
de båd.a snett nedåt riktade skruvarna under-plattorna, en på vardera sidan»

Elementen i torkskåpens botten äro åtkomliga fråii korridDren, sedan
luckorna framför Risens baksida, borttagits, se bifogade bildblad» Vid
utbyte av element lossas' l6dninga.ma till dessa, och de skruvar, som
hålla, elementen, varefter dessa kunna utdra.ga.s bakat»
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Spisen är utfdrf^ör 220 V, 16 2/3 p/s. Strömmen erhålle s från en trSns-
,-formator (l)-, schotia ITbr 104657j på 20 kVA, vilkm på primärsidan är
ansluten till tågvämeledningen "via säkringen (2). Mittpunkten på
sekundärsidan är jordad, varför spänningen till jord på spisen endast
blir 110 V.

Transfonrirtom ar monterad under va^gnen. På transformatorns översida
finnes en påfyllningspropp för olja» Denna, propp är även försedd med
ett andningsrör. Proppen är åtkomlig genom en lucka i golvet inuti
ViVgnen i korridoren. Vid revision skall till se Sj att' transformatorn är
fylld med olja, samt att andningsröret är öppet*

Då sp i st ransf ormatom, som förut nämnts, är ansluten till tågvärmeled
ningen, kommer transformatorns ingångs spänning att ibland v a,ra» 1000 V
och ibland 800 V samt i vissa fall ännu lägre beroende på ^änningsfall.
i loktrca,nsformatorn och på kontaktledningen. För att undvika mot sv anande
varåafioner i temperaturen på de runda kokplattoma, som användas mest
vid mcatlagningen,- hålles spänningen på dessa plattor praktiskt taget
konstant 220 V med hjälp av ett konstantspänningsdon. Detta består av
en huvudtransdukbor och en transduktorregula.tor. Huvudtrnnsduktom ar'
monterad undrr vagnen, och gom framgår av schema Mbr 104637? s-v den
inkopplari mellan spistransformafom och spisen. Transduktorregulcatom, ... •
som styr huvudtransduktorn, är monterad i penteriet på väggen mot
kallskänken. ■ .

För huvudtransduktorn och tronsduktorregulatom ̂ ller bifogade kopp
lingsschema Mbr. 106973. Som framgår av detta schema, består huvudtrans
duktorn .av en transduktor TDl med två styrlindningar M och R samt tva
likriktarvéntiler El för sparsjälvmagnetisering. Dessutom finnes en
spafisD]plad transformator T2 för höjning av den reglerade spänningen
till rätt värde, 220 V, .

Transduktorregulatorn har två kännande transformatorer T3 och 14», T3 är
kopplad så, att den kämer den oreglerade spänningen, och -14 känner den
regler.ade spänningen. Från sekundärlindningen på transformator T5 utgår
stiöm till styrlindningen R på huvudtnansduktom TIO.. Denna ström pas-
s.erar spårsjälvm.agnetiseringsventilerna E3 och E4, transduktorn TD2 i
regula.torn och diosselspolama Dr2»

Transduktorn TD2 i-regulatorn har 3 styrlindningar.» Lindningen N på^
verkas" .av cien oreglerade spänningen via likrikt-arventilen E7, och ^
lindningama M och R påverkas av don regler.ade spänningen.via'likrik-
tama E5 och E6. Lindninga,rna .M och N.verka uppmagnetis.eranda, iriedan
däremot lindning R hcor avmagneti se rande, inverkan. ■

På buvudtr.ansduktorn TDl verkar styrlindningen R upptnagnetiserande,
och lindningen M, som påverkas av den leglerado spänningen via lik-
rikt .aren E2, verkar .avmagnetiserandc..

Regleringsförloppet tillgår i princip på följande sätt. Om den oreg-
lerade spänningen stiger, stiger strömmen i .lindningen N, och trans
duktorn TD2' uppmagnetiisGras. Detta ha,r till följd, att även strömmen
i lindning R på transduktorn TDl kommer a,tt stiga, Tlfl. blir da
uppmpgn,etiserad, varvid den reglerade spänningen tillfälligt kommer
att. öka» Detta känner emellertid lindning.M på transduktor^ TDl och lind
ning R på transduktor TD2, eftersom båda» dessa» lindningar ärp an
slutna» till tra-nsformator T4, och denna i sin tur är ansluten, till
uttagen för reglerad spänning på tr.msformatom T2. Då både lind
ning M och R verka»r avmagneti se rconde på resp transduktorer, kommer
den reglerade spänningen att sänk.?-s till det rätta värdet. Om don
orGglera»de sipänningen sjunker, blir förloppet omvänt»



Som förut niåmnts, är dét'endast de: rurida kDkplattoma, som ha reglerad
spänning medan d^emot de rektangulära plattorna och elementen i tork-
skåpien ha oreglerad spänning» Strömmen till dessa plattor och element
uttagas således direkt från spistransfomatom över två säkringar (-70)
och en kontakter (69), se .schema Mbr 104637• I atrö*mkretsen för de runda
kokplattoma finnes även två. säkringar (3) och en kontaktor (4)»

St ek skåpet innehållerj som framgår av hifogade "bildhladj tva ugnar och
en väimehäll överst» Elementen i ugnarna och i väimehiillen ha följa-nde
eff ekt;

Övre ugnen:

Överelement

Underelement

1500 T/

1500 W

Nedre ugnen:

Överelement

Undorelcmönt

1400 W

1600 W

Gratinoringselement 4500 ¥

Värmehällen:

Element 800 ¥

I den övre ugnen regleras temperatuien av en temostat . Ben önskade
temperaturen inställes med ett-vred på Risens framsida» Den inställda
temperaturen motsvarcar ugnens medeltemperatur» Om olika^öVer- och uncter-
tcmporatur önska,s, inställes över- och underelementen för olika effekt
med do härför a/sedda'strömställema»" •.

Ugnstermostaten "bryter och sluter manöverströmmen till relä il)}
schema Mbr IO4637, som sedan i .sin tur "bryter och sluter strömmen till
ugnselomenten» '

I den nedre ugnen finnes icke någon termostat, varför temperaturen i
denna ugn får regleras med strömställama upptill på stekskåpet,

Gratineringseleraentet i taiet i den nedre.ugnen inkopplas med en ström-
ställare. Denna sluter manöverströmmen till ett relä 1.8 j, som^ sluter,
strömmen till elementet» Med. hänsyn till- don stora effekten pa grati-
neringselementet, måste ugnsluckan stå något öppen våd gratinerung» Den
na sker uteslutande genom strålningsvärme. För att hindra, att elementet
är inkopplat, då ugnsluckan är stängd, finnes en strömställare, som pa^
verkas av ugnsluckan så, att manöverst rönmen till relä (.8; hrytes, c.a
ugnsluckan stängas»

Värmehällen inkopplas med en strömställare» Pa stekskåpet finnas tre
glimlampor, som lysa, då någon av ugn.arna eller värmehällen är inkopp—

Termostaten och strömställåma bliva åtkomliga för tillsyn och skö.tsel,
cm värmehälleh borttlages» Elementen i ugna^ma kunna uttagas bakåt fran
korridoren, se bifogade bildblad.

Elementen i ugnarna, och i värmehällen äro direkt a.nslutna. till spis—
transformatorn och få således oreglerad spdnröng» Strömmen till
menten går över de förut nämnda säkringarna (70) och kontaktom (.69;»
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Mpnöveratiöm, 24 V likström till kont.aktörerna (4) och (69) samt till
relcäema (7) och (s) erhållas från helys.ningsaggregaten. För att
hållca störsten möjliga säkerhet, kan manöverström ta^as antingön från
det ena eller det andra aggregatet, genom att ställa en omkopplar®:,
(48) i läge 1 eller 2, Vagnarna äro nämligen utrustade med två aggre-
g.at för omformarhelysning® Då manöverströmmen är sluten, lyser en grön
kontrollajnpas

För m.anöverströmmen finnas 4 säkringar, (4?) 2 1 tilledningama från
vardera a«ggregatet.

Omkopplaren (48) sluter manöver st rommen även till samtliga övriga appor-
rater utom för kylskåpet.

De uppgivna effekdvärdena för de element och kokplattor, som få oreg
lerad spänning, gäller vid en spänning av 1000 V på tågvärmeledningen.
Vid 800 V på tägvärmeledningen erhållas enda.st 64 i° a-V de angivna
effektvärdena. För att kökspersona>len ska.ll kunna planera arhetet ef
ter de olika vänneförhållanden, som eriiålles vid hög resp låg spän
ning, finnes en voltmeter i taket vid sidan av spisen. På denna volt-
meter är hög spänning markerad med ett rött fält och låg spänning med
ett hlått fält.

Vid tillsyn av spisen och stekskåpet med tillhörande apparater bör
särskilt kontrolleras:

att alla skruvar och muttrar för ledningsanslutning äro ordentligt
dragna-, så att glappkontakt icke uppstår.

att glappkontakt icke finnes på st rom ställa ma.

att kcntakbema på strömställama, termostaterna, reläema och kontak-.
torerna icke äro bräma, eller skadade. Eontaktema putsas med fin
sffiärgelduk om så ;erfordras.

att kontakterna äro rena, sp)eciellt gäller detta de kontakter, som föra
manövcrström, 24 V, där även mindre fettavlagringar kunna föror
saka strömavbrott, varför dessa kontakter måste torkas rena med
jämna, mellanrum.

att vreden på ström,ställRrna sitta prdentligt fast.

att den strömställare som m.anövreras av nedre ugnsluckan fungerar.

att alla indikeringslampor äro hela»

att kolqplattomå äro plena och rena, och att avloppsroren från under-
hälla,rn£?- äro öppna-. . ■ ,

94. Vattenvämare med tillhörande apparater

För vatt enuppvätmning finnes en' Vattenvärmare, som ly rim er. ca 75
liter» Se bifogade bildblad, ' •

Värmeeffekter uppgår till 11 k¥ fördelad på 5 element på vardera
2,2 W, 200 V. Samtliga element äro seriekopplade. Drift spänningen
är 1000 V® Elementen äro s te a-t i ti so le rade. och inskjutna i tuber.

Vattenvämmren är via en kontakter (27) och en säkring (26) anslu
ten till den genomgående tågvärmeledningen, se schema Mbr 104657»

Vid 800 V på tågvärmeledningon nedgår effekten till ca 7 kW.

För reglering e.v temperaturen ä.ro va,ttenvärmarna försedda med en
termostat (33), som bryter manoverströtrmen till kontaktom vid en
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ten^perp.tur av oa 70°C och sluter på nytt vid ca 65°C.

Vattenvärmaren är även försedd med den överhettningstermostat (32), son
förhindrar att elementen äro inkopplade vid för. lågt vattenstånd. Denna,
teimostcat skall vara inställd på 85°C. ..

Då kontaktorn är tillslr.gen och uppvärmning pågår, lyser signallampan (29).

Mcnöverströmskontåkterna skola hållas rena. Fett och dammavlagringar av
torkas, Kontaktoms kontakter avputsa.s ned smärgelduk om så erfordras»

Ohsl Dessa kontakter ha 1000 Y driftspänning, varför putsning endast får
ske i spänningslöst tillstånd, _

Ledningar, anslutningsskruvar och muttrar tillses, så att ^appkontakt
icke uppstår.

Kylmaskine riet, vars koppling ffamgår av schema Mbr 104é37» består av
ett kompressDraggregat med motor typ REF 4,5/2, 1,3 hk,' 600-1000 V, 16 2/3 .
p/s, 925 r/m» Itotom är utförd ventilerat kapslad med repulsionsstart samt
med eztra kr.oftig kortslutning sonor dning. Motom och kortslutningsanord-
ningen äro av Elektromekanos fabrikat och av samma typ som Övriga kyl-
skåpsmotorer vid SJ.

Kompressormotom inkopplas med kontaktom (36) och strömställaren (35),
vilken även är försedd med en hjälpkontakt, som sluter manöverstlömmen
till kontaktom» . . ' ' ■

Då stroiaställaren (35)' är till slagen, lyser sigaall.ampan (37). Manöver-
ström för kylmaskine riet s apparater erhåll es direkt från det ena av be-
lysniiags<?^gregaten, således oberoende av omkopplarens (48) ställning» Det
är ordnat så, för att kylskåpet med hänsyn till inlastade varor skall
kunna hållas nedkylt, även då vagnarna under kortare tid stå avställda,
och köket är ohema.nnat,

Kompressomotorns ir>- och uikoppling bestämmes dels av ett tiyckrelä
(38; vid kotmpressom och dels en temostat (40) i frysavdelningen»

Termostaten (40) kan förhikopplas med omkopplaren (41), placerad i mjv-
skinrummet,'

I övliga restaurangvagnar med elektriskt kylmaskineri är detta koppla,t
i huvuds<ak lika som i dessa vagnar nr 3747~3749*

96, P ump aga re r a.t ' '

Detta aggregat användes för att pumpa vatten från förrådstraikama under
vagnen upp till högtanken i taket.

Aggregatet består av en vatttenringpump som drives av en likströmsmotor
(23), 0,3 hk, 220 F, 1450 r/m. Motorn erhåller ström från ̂ ^istransfor- .
matom (l), över huvudtransduktorn (71), huvudsäkringa,ma (3),. kontaktom
(4), säkringarna (is), strömstälDaren (19), tiyckställaron (20), reoktorh
(22) och lilcriktarsn (21), se schema Mbr 104637* Pumpmotom har således "
regleraxi spännd-ng.

Tryckställaren förhindrar n,tt pumpen arbeta.r vid för högt mottryck i .
ledningarna»



6

97» Anordnin;p för vnttenståndskotitroll■

För att. kunna kontrollera vattenstånået i .de båda sammankopplade förråds-
tankarna under vagnen finnas i en utav tankarna .1 flottörer med kontak
ter. Den ena flottörens kontakter sluta, nar ca 100 liter av totala
vattenmängden, 1200 liter, förbrukats och den andra nä.r tanka.ma äro
praktiskt .taget tomma.

Till flottörernas kontakter äro ^ signaltablåer anslutna. Två av dessa
äro piacerade. i de sneda yttérvägg-arna i köksäiiden bcakom luckor och en
är placerad i köket.

Signaltablåerna, bestå av en lattpa och 3 tryckknappar» Genom att intrycka
den övre knappen ("Spänningskontroll")} varvid lampan alltid skall lysa,
kontrolleras, att spänningen finnes och att lampan är hel. Om lampan icke
lyser vid intryckning av de håda. andra, kna-ppama äro tanka.rna praktiskt:
taget fulla. Lyser lampan endast vid intryckning av den mellersta, knap
pen ("Efterfyllnjng") skola tank.':irna påfyllas.

Lyser lampan även vid iritryckning av den nedersta knappDen ("Tom") äro
tankarna-i det närm.aste tomma, ca lÖO liter återstår.

Ledningar och kontakter tillses och kontakterna'hållas renai Signallnm-
porna~'äro utförda för 24 'V, 15 17,

För att hindra, att vattnet fryser i .förrådstankrma under vagnen finnes
en vänuep.atron i varje tank, ■■

Värmupatronerna bestå av steatitisolerade element i koppartuber. Elementen:
äro utförda för 500 V, 350 W. De äro seriekopplade och anslutna till
värme strömbrytaren för keminerna i korridoren. De inkopplas i läge 1
på denna strombr^^tare. ' ; ■

^  I

99* Aylop-p svärmo.re

För -att. hindra igenfrysning e.v förrådstankamas luftningörör, 2 st, och
dessa tnnkars avtappningskran, ' äro mynningarna på dessa försedda med
trattformiga munstycken med inbyggda värmeelement.

Elementen äro utförda för 24 V, 60 ¥. De äro via strömstallåren (45)
odi säkringen (42), pl>acer0.de i skåpet för belysningsapparater, an
slutna till en utäV beiysningstransformatorema, se schema Mbr 104657»

Strömställaren (43) hör endast vara tillslcagen vintertid,
I

Kontrollera, emellanåt att: säkringen (42) är hel, och att rörmyn-
ningamr. bliva va-rma. ' ■ 1

100, Brödrost

Denna; är av standardutförande och avsedd för röstning av 6 eller 3 <
skivor spmtidigt. Brödrostens strömstälLare har- 3 lägen förutom O-
läge. 1 läge' III kunna 6 och i läge II 3 skivor rostas' samtidigt.
Läge I är'avsett för varmhållning» -■ ' ' • ■

Brödrosten är utförd för 3 kW, 220 V växelström 16 2/3 p/s och är
via säkringarna (24), kontäktom (4)} säkringarna (3) o'ch huvud—
trmscluktom (71) ansluten till spistransfoimatom, se schema Ibr
104637» Kontaktom (4) måste således varca tillslagen for a.tt bröd
rosten skall kunna arvändas, och spänningen är reglern,d.
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101, Tallriksväimare

För varmhållning av tallrikar och annat porslin finnas i ett skåp 2 styc
ken tallriksväimare, vilka i huvudsak äro utförda som tägkaminer,

Tp^^llrlksvärmama äro utförda för en effekt av 350 W vid 1000 7,

Derna "består av 13 tryckknappar, en vid varje "bord och en på kontoret
(kassörskans plats) samt en suramer i penteriet. .

Ringledningen är utföri för 24 Y och erhåller ström över omkopplaren
(48j, se schema Mbr 104637» Denna omkopplare måste därför stå i läge 1
eller 2 för att ringledningen skall kunna användas.

103 a. Elektrisk köksutrustning i litt Co8c utom

Den elektriska köksutrustningen i Icifévagnar litt, CoBcs (stort kök)
framgår av bifogade schema ITbr 104641» I kof^vagnar litt, CoBon (mindre a
kök) är utrustningen i huvudsak lika, med undantag av ati kokplattor
saknnn i dessa vagnar.

I vagnar litt CoScs består utrustning av kaffekokare, vat-tenvärmare och
kokplattor med tillhör^ndo apparater», , . , '

Kaffekokraren rymmer 7 liter kaffe och;i8 liter vatten. Den är utförd av
plåt med ett innerkärl av porslin for kaffet. Kaffekokaren har 3 stea-
titisolerade element, vardera med en effekt av 300 1?. (Denna'effekt hcor
cmellertid.visat .sig vara för låg, varför den sannolikt kommer att, ökas
under (-c,n näitiiaste tiden).

För kaffekokaren finnäs 2 strömställrre med vilka 1, 2 eller 3 elemefifc
kunna inkopplas.

Elementen äro utförda för 24-30 V, och de få ström., från en normal tåg-
belysning strenBformator, som via en högspännings säkring är ansluten till
den genomgående tågvärmeledningen.

Då spänning finnes på transformatorn, lyser en grön kon tro Hampa, rom
är ansluten till sekundärlindpingon, se bifogade schema Mbr 104641»

Vattenvärmaren i kaflvagnama rymmer ca.50 liter och har en effekt av
11,6 kW vid 1000 V. Denna är fördelad på 4 element vardera på 2,9 kW,
Elementen, som äro insatta ! tubor av koppar, äro utförda för 1000 Y,
och ro)m framgår cov schemat .anslutna till 2 värmesträiibrytare. Med dessa
kunna 1,^3 eller 4 element inkopplas, då vattentemperaturen regleras
för hnnd.

1  '

För att förhindra överhettning finnes i vattenvärmaren en termostat, son
då vattentemperaturen stigit till ca 85°C, bryter manöverströmmen till
en kontakter. Denna bryter då i sin tur strömmen till samtligi elonent
i vattenvärmaren. När vattenteraperafuron sjunkit till ett visst värde,
slutes åter kontakterna i termostaten»

Kbntaktor-n får viä en likriktare manöverström från dan förut nämnda trans
formatorn, som framgår av schenm Mbr 104641»

För att man skall veta vilken spänning, 800 eller 1000 Y, som finnes pa
tågvärmeledningen och inställa strömbryt^nm för vattenvärmaren därefter,
finnes en voltmeter, som är ansluten till den ena värme strömbrytaren.



Kolcplattoma. 2 stycken, äro utförda för en effekt ay^SOO ¥ vid lOOQ V.
De inkopplas med var sin värme st römbiyt ane, som framgår av schema Mbr

■ ,104641.

103 b. Blekt risk köksutrustning i kaf4va/ni litt CoScs nr 3851.

Denna vagn har fått en förbättrad och mera omfattande elektrisk köks
utrustning ä.n övriga kaf^vagnar» Utrustningen omfatt.ar: ,

Tr^^nsfoxmator och apparater .för spänningsreglering

Genomströmnir^sapparat för vattenVärmning

KaJTf eb ly ggni ng s app arat

Wienerbrödsugn . .

Eokplatta

Elektriskt kylskåp ■ ,

Bör utrustningen ^llqr bifogade kopplingsschema Mbr 105195»

Genomströimingsapparaten (l?)» kaffekokaren (is), -wienerbrödsugnen (30)
och kokplattan (33) äro utförda för 220 V. Dessa apparater få ström
från en transformator (l), som är monterad i underredet» Primärlindning-
en på denna transformator är över säkringen (2) ansluten till den
genomgående tågvärmeledningen» Eftersom spänningen på denna varierar
finn.as 2 uttag på sekundärlindningen för köksapparaterna. På det ena
uttaget erhållas 220 Y, då värmespänningen är ca 800 Y, ooh på det
andra .erhållos 220 V, då vä,rmespänningen är ca 1000 Y, De på schemat
angivna värdena är-tomgångsspänningen vid 1000 V» Yid belastning sjun-
kef spärrningen något» Köksapparat erna kopplas automatiskt till det
ena ellor aniia uttaget med hjälp av kontaktoremxa (3) och (4) samt
reläorna (5) och (6)«

Relä (6) är den spänning skämande apparat, som bestämmer* när omkopp- ■
ling sknll ske från det ena till det andra uttaget» Då anläggningen
dcall ta,gas i bruk slås huvud st roms tallar en (.55 j till. Relä (6) får
då ström från ett manöverströffisuttag, 48 V, på transfoimatom, över
säkringen (14) och strömställaren (53) samt genom den likxiktare, som .
är parallellkopplad med spolen.

Om spänningen på tågväimeledningen är 800 V blir spänningen på manövei*-
stxörasuttaget och på relä (6) endast ca 38 V. Kontakten på relä (6)
föxbllr därför sluten, eftersom relä (6) är inställt så, att det går
till och bryter kontakben först vid 41 V» Tidrelät (5.) får då ström
från mnnöverströmsuttaget på transfoimatom och över kontakten pä
relä (é), strömväg 15, 19, 20, 21-0, och relä (5) går till, varvid
kontakten 23-24 slutes. Sillslagningen sker med en viss tidsför
dröjning, 2-3 sek. Då relä (5) gått till får kontakter (3) manöver-
ström från likriktaren (9), strömväg 23, 24, 26, 27-31» Yid 800 V
på tågväimeledningen går alltså kontakter (3) till, och köksappa,-
ratexixi kopplas till utta.g 2 på transfoiTOatomj som på detta uttag
då har en qiänning aV ca 220 V vid belastning. .

Yid 1000 V på tågväimeledningen får relä (6) ca 48 V och går till,
varvid Isontakten 20-21 biytes. Tidrelät (5) får då ingen mnnövorstiöm
och förblir därför.i frånslaget läge. Från likriktaren (9) får då
kontoktor (4) mcmöverstiöm, sti^mväg 23, 25, 29, 30-31» ¥id 1000
volt på tågväimeledningen går således kontakter (4) tilI,^och köks-
apparatema kopplas till uttag 5 på ■transformatorn, som på detta
uttag då har en spänning avca 22Q Y vid belastning»
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Då som förut nämnts rolä (5) är försett med tidsfördröjning vid till-
slngning kommer kontnktor (4) att^gå till kortvarigt även vid 800 V på
t ågvä me ledningen. Så snart relä (5) gått tillj froller emellertid kon-
taktor (4)3 och kontaktor (3) går i stället till. Genom tidsfördröjningen
på, relä, (5) förhindras att detta rolä går till för snaJbht och kopplar in
för hög spänning på köksappnratema,, om det vid 1000 V på tågvämeled-
ningon skulle uppstå en kortvarig kraftig spärrningssänkning.

Vid stigande spänning på tågvämeledningen sker omkoppling från uttag
2 till uttag 5 på t fnnsf ormatorn vid 860 V på tågväme le dningen och 41 V
på relä (6). Vid fallande spänning sker omkoppling från uttag 5 till ut
tag 2 vid 780 V på tågvärmeledningen och 37 ̂  på relät. Det ar således
endast i undantagsf all, vid stora va,riationer på kontaktlednings spänning
en vilka återverka på spänningen på tågvärraeledningen, som omkoppling
kommer att ske under drift. Då stiömavtag ar en studsar mot kontaJstled-
ningen, eller då on spänningslös sekbion passeras, komma, givetvis kontak-
torema att falla och gå till på. nj'tt, eftersom det då hlir kortvarigt
avbrott i manöverströmstillförseln.

Kondensatom (7), som är kopplad parallellt med manövorspolen på relä
(6) har en utjämnande inverkan på den pulsörande likström, som erhalles
från den likrikfcare, som matar relä (6).

Pöikopplingsmotståndet (lO) skall va.ra inställt så, a.tt manöverspolen pa
kont.-ktor (3) får 24 V, då spänningen på tågvämoledningen är 800 V, och
motstå,ndet (il) skall vana inställt så, att spolen pä kontakter (4) får
24 V, då spänningen på tåga'ärmeledningen är 1000 V.

M.-növerströmskretsen för kontaktor \3) går över en hjalpkontakt pä Kon-
t.akror (4), cch denna hjalpkontakt är sluten, då kont.aktcr (4) är från-
slagen, M.anovai-stiömskretsen för kontaktor (4) år på s^mi?a ss.tt; förrog—
lad över kontakter (3)® Härigenom föitiindras att ba,da, kontaktorema ligga
till samtidigt, vilket skulle medföra att en del av transformatoms
sokundärlindning skulle bli kortsluten.

För v amning riv vatten till kaff ebryggning m m finnes en genomströmnings-
apparat (17). Denna béstår av ett grovt rör med tre inbyggda värmeelement
på tillsammans 7,5 Ibä, V-ttnet vämes, då det långs.mt strönmar igenom
röret. Genomströmningsapparaten kan lärana„ 1 liter vatten per minut med
en temperatur av ca 98°C.

Genomströmningsapparaten ink,opplas med on strömställa.re (26), och da
■a.pparaten är inkoppl-ai lyser en kontrollcarcpa (24,/« Över ström ställ aren
(26) erhålles manöverström till ett relä (20), som kopplar in elementen
i vattenvärmaren. Manöverspänningen är 220 V, och strömmen uttages över
säkringen (29), strömkrets 41? 42, 47, 48—0. I genomströmningsapparaten
finnes en temosta-t (16), som är inkopplad i manöverströmskretsen för
relä (20). Termostaten skall vara inställd för brytning vid 98°C.

För biyggning .'"V ka,ffe finnes en kaffebryggningsappaoaat (IB). Denna be
står av en stor behållare a.v rostfri plåt för va.Tmva.ttBn och tva^mindre
bGhåll.a.re för kaffe. Biyggiing kan ske växelvis i dessa, bada, bohallare,
och det färdiga kaffet hålles va.rmt a,v va.ttnet i den stora ytterDehallfv-
ren. För vamAallningen finnes ett element på 1,5 W? i vattenbohallaren»
Detta, clemont inkoppl.as med en stromställare (27), som sluter rnanöve^
strömskretsen till ett relä (2l), vilket sedan sluter strömkretsen för
själva, elementet, Ma,növerstiöm uttages över säkringen (29), ströinlcrots
41, 42, 44, 45-0. En kontrollampa (25) lyser, då varmhållningselementet
är inkopplat. För reglcri.ng a.v v.aiTnva,ttnet3 tempera,tur finnes en termo
stat (19) i vattenbehållaren. Termostaten, som skroll vara inställd på
96-98°C, äi" inkopplad i manöverströmskretsen till relä (21),
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För genomströmnxngsapprjrnten och kaffehiyggningsapparaten finnes ett
gemensTut torrkoknings skydd hestående av två elektroder (28) i kaffe-
biyggningsapparatens vamvattenbehållare, ett relä (57.)? en tryckknapp
(58) och en signallampa (56).

Dä huvudströmställåren (53) slås till, tändes kontrollrmpan (55) till
tecken på att köksutrustningen är inkopplad. Lampan (55) får likström
över säkringen (54), strömkrets 62, 63-64. Samtidigt tändes lampan
(56), som indikerar vattenbrist. Tryckkna.ppon (58) hör då tiyckras in,
varvid lampan (56) slocknar, och om det finnes Vcxtten i kaffebryggnings-
apparatens vattenbehållare förblir den släckt, även då trycl^Jmappen
slappes. Lampan (56) lyser, d-å relä (5?) befinner sig i frånslaget
läge. Lampan får 'ström över säkringen (29), strömkrets 4I, 50-0.-Då
trycldcnappen (58) intryckes slutes monövGrströmskretsen för relä (dl)*
Detta får likström över säkringen (54), strömkrets 62, 63, 63 A - 64»
Relä (57) går till, och om det finnes vatten i kaffebryggningsappa-

■ ratens vattenbehållare' är den ström, som går fram, i vattnet mellan de
båda elektrodema (28), tillräcklig för att hålla relä (57) i till
slaget läge. Då relä (57) är tillslaget, går manöverstrommen till relä-
ema (20) och (2l) över kontakten 41-42 på relä .(57)» OiR vattnet av
någon anledning försvinner mellan elektroderna (28), så att risk för
torrkokning föreligger, fa-ller relä (57) och mcxnöv ers t rommen till
reläerna (20) och (21) brytes, varefter dessa i sin tur bryta strömmen
till elementen i genomströmningsapparaten och i kaffebryggningsappara,-
ten. . ..

I utrustningen ingår även en wienerbrödsugn (3Q) och en kokplatta (33),
vilka inkopplas med vår sin strömställare (32) resp (35"). Två kontrol-
lampor (31) och (34) visa att ugnen resp koiqplattan äro inkopplade.

Till köksutrustningen hör även ett elektriskb kylma-sklneri vars kopp-
iiixg framgår av schema Mbr 105195.'.Denna utrustning är i huvudsak lika
d.en, som finnes på restauran-gvagnama och som är beskriven i kapitel ; •
95 i detta brev.

S,amtlig.a strömställare, loontro 11 amper och tryckknappen (58) äro mon
terade på- en gemensam tavla.

104. VarmvattGnanläggningar- i soyv.ägtxar . .

För vaimvattenberedning finnes i vissa- sovvagnar en vattenvämore som
rymmer 10 liter, se bifogade bildblad. Den är utförd för uppvärmning
antingen med elektrisk energi eller med ånga., .Den elektriska apparat-
utrustningen för terrperaturreglering är utförd olika, beroende på hur
uppväimningen äcer» För vairnvatkenanläggningar med enbart elektidsk
uppväimning gäller bifogade Schema Mbr IO88I7 och för varmvattenan-
läggningar med både elektrisk .uppvärmning ,o.öh ångupp)Värmning. gäller
bifogade schema Mbr 30473» ,

För elektrisk uppavä.mining finnas 4 element vardera peå 2,9 kYif, Total,
effekt, 11,6 k.'? vid 1000 V. 'Varje element ä.r utfört för 1000 V, med
en värmespiral inlagd mellan brickor av steatit, se bifogade bild-
bla-d. Elementen äro insatta i tuber av koppar, och alla elementen
äro parallellkopapladec. Som frajngår av schema Mbr 108817- erhå"la
elementen ström från tågvärmeledningen över en säkring, en värme
strömbrytare och en kontaktor.



För tomperr.turreglering finnes en termostat insatt i vattenvarmaren.
Kontakterna, i denna termostat tiyter manöverstmmmen till kontaktom,
då vattentemperaturen stigit till ca 65°G, varvid kontaktom biyter
strömmen till elementen. Då vattentemperaturen sjunkit ca 5°C, sluta
kontcaktema på nytt mahöverströmmen till kontaktom, och uppvärmning
äger åter rum. Manöverström erhållas, som framgår av schema Mhr 108817
från vagnens belysningstransfoimator över en säkring, en manöverst rörrv-
ställare och en likriktare.

Då vattenväimaren ar. utförd både för elektrisk uppvärmning och för
ånguppvärmning, finnes, förutom de förut nämnda 4 elementen, även en
ängslinga inuti vattenväimaren.

Vid elektrisk uppvärmning skar temperaturregle ringen pä förut ̂beskrivet
sätt. Manöverström uttages, vid dessa anläggningar, som framgår av
schema MTor 30475, från + B och - B på fältregulatom, således från
bely sningshatterie t.

För tenperaturreglering vid ånguppvärmning: finnes en vapormagnetventil
(b), se schema TJbr 50473, som styres av termostaten (4).

Ventilen har två lägen, öpipen och stängd» I öppet läge passerar angan
genom fingslingan i vattenvärmoren, och vattnets temperatur stiger»
Vid ca 65°C inta kontakterna i tennostatGn (4) det på schema Mbr 30473
visa.dG läget» Spolen "OFF" (Från) i vapoimagnetventilen far^da^ström
och drar till sig ventilens maröverarm. Ventilen inställas ̂  så, att
ångan icke pnssera-r genom ångslingan. Samtidigt brytes aterledningen
för spolen "OFF", och i stället slutas, den för spolen "On". (Till) av
en växGlkonta^kt j)å Vrapoma,gnetventilen, se schema, Mbr 30473<'

Då ångna icke passerar genom ångslingan sjunker så småningom vattnets
temperatur och vid ett visst, värde ca 60°C slå kontaktema i termostar
ten (4) om, så att 1 och 2 bli fören.ade. SpolenJ'0n" i vapomagnetven-
tilon får då ström o.ch öppnar ventilen, sa att angan ater far pa.ssera
genom ångslingan i vattenväimaren»

Vrpormagnetveiitilens spolar äio, som framgar av det förut nämnda, in—
kopxjla.de enda.st i själva omläggningsögonblicket, varefter växelkon—
takten på ventilen bryter spolama.s återleäning» För .att skydda spola-ma
mot för långvarig inkoppling vid elektrisk uppväimning finnes en ter— •
mostat (2), se schema Mbr 30473»

Donna, termostc,t, ■ som ar insatt i en grenledning till ångledningen,
håller åtorledningen från vapormagnetvöntilens spolar bruten, då det
icke finnes någon ånga. i systemet. Da anga pasläppes, siar teimostaton
om till det på schema.t visade läget, varvid återledmngen blir éluton.
Denna, åtgärd är vidt<ag.en,, fpr att. hindra, a,tt va.poima,gnetventilens^ .^o—
lar bliva, inkoppla,de, då ånga. icke är påsläppt.. Ventilen kan nämligen
icke manövreras då, och stå spola.ma. inkoppla,de uncLer någon längre .
tid bliva de uppbrända.

105. Vaimvritena.nläamina.ar i barnkun^er i vagnar litt..,.Co8b

På vagnar nr 3786-3800 och 3837-3846 äro vaimvattenanläggningarna ut
förda enligt bifogade principskiss Mbr 51359 och bifogade kop)plingssche—
ma Mbr ̂ 242,

På vagnar nr 3476-3496, 3514-3538, 3561-3585 och 3586-3600 äro varai-
vattenanläggning-rna utförda enligt bifogade principskiss Mbr 31397
och bifogade kopplingsschema. I/fbr 32731»
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Skillnndan i utf0rr.nd.et består huvudsakligen däri., att på de först
nämnda vagnarna sker ån^upgväitmiingen i'en särskild ångvattenväimcare,
medan på de sistnämnda va,gnarna en ångslinga är inlagd i den elektris
ka va.ttenväim.aren» ' '

Denna vattenväiniare är i Övrigt lika. i a-11 a vagnarna.. Den rymmer endast
15 liter, men står i förbindelse med ett va:pnvattsnrum i vattentanken,
se principskissema, Vattenvärmaren har ett elonent med en effekt av
3,12 kW vid 1000 7. , . , • .

Den elektriska äppaxatutrustningen ar något olika- i de olika anlägg
ningarna, På de vagnar, som ha en separat-ångvattenvämare, finnes en.
magnetventil som styres, av. en termostat i vattentanköns v-amvattenrum.
och" som stänger och hindren vattencirkulationen genom ångvattenvämar-
ren, då vattnet är tillräckligt varmt. Don. elektriska, kopplingen för
termostaterna., -magnetventilen och clen elektriska vättelivärmarens kon-
taktor framgår av schema I/Ibr 29242,

På vagnar'med'en ångslinga i den elektriska vat.tenvärmaren ä.ro appar.'
raterna kopplade, och fungera i huvudsak lika som på de förut beskrivna
anläggninga.ma i sovvagnar,, se moment IO4. Termostaten i v-attenväima.-
ren i b.a,mkup(^ema tjänstgör emellertid endast som-överhettningsskydd,,
och termosta.ton i vattentankens va.xmva.ttenrum ombesörjer själva tempernr'
turregleringen. '

106» Värme ror i WG-stol ar

För att hindra att vattnet i skopan i ■WC-stola.ma fryser.finnes, som '
framgår -av bifogade bildblad, ett bockat värmerör insatt mellan pbrs-
linstratten och det gjutna ytterhöljet-. Röret består av koppar, och
inuti detta linnes en med steatitpärlor isolerad väimespira.l, På"stQr- ■
lens baksida finnes e.n kopplingsdosa för p.nslutning till värmespiralen

Värmeröret har en effekt av 25O V Vid 24 V, ■ ' .t

107. Avloppssvärmare vid tvä.ttställ och toalettskåp i so.vvägn."ir

För att- hiixlra -att avloppsrören från tvättställ och to-alettskåp frysa igen
komma vissa sovvagnar .att "utrustas- med avloppsvärmare bnligt bifogade
bildblad. De bestå av en i ett plåthölje inlagd vä.xmespiral, som. går
runt omkring avloppsröret.

Värm.-^ma-ha en qffekt av 4O W vid 24 V,

Värmdrören för V/G-stolarna och avloppsväimama äro -anslutna till en sär
skild träns format or, en belyaningstransf ormator, som framgår av bifogade
schema Iifbr 32198». Transfomatoms piåmärlindning ,är inkopplad till en
av vagnans väimostiömbrytprö, varför-dessa speciella, värm.are även bliva
inkoppla.dé, då temepraturen är så låg, att vagnen i övrigt måste uppvärma.s.
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tfyhre loge f
Se e/ vormeschemo

Hin nr 29SJ8

I ao//er vognor Anm
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"Transformoforn placerad
! belysnings cf^. skåp

Belosfning 44 A vid 24 V
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iran8 formofor 10 mrn isolerad orm.

fOr ledningar från tronsformafor fil I
småffsäkringar fO mrrå MV!A
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