
STATENS JAPJEÄGA.RS KORRESPONDMSKUESER.

Kurs

för

vagne 1 cktrlke r

Brev 12
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124 Allmä,nt, a-pparatplgco-^ing- le dningsföfläggning och leduingsmärkning

Rutilcerade vo-gnar ha en nycket omfattande 'elektidsk utmstning för.
belysning, uppvärmning och ventilation» I)e'ha även elektrisk, köks-■■ ■
utrustning och iQ^lanläggning samt diverse elektriska detaljer^ -sö-m -
höra till vagna.rnas Vattcnanläggning» '

Med hänsyn till vagnam.as iiiredning och övriga utrustning har det va.rit
nödvändigt, att placera dé elektriska apparaterna i-flera mindre 'skåp
och andra utrymmen på olika- platser i va-gnarna. På bifogade ritning
Mbr 105077 visa-s var apparatskåpcn finnas inuti v-agnen,. .och V-ar de stor.a
maskinema och appara-tera^a äro.pla.cera-de i underredet» På kopplingssche
mana är dessutom an,;;^vet, var varje enskild a-ppa,ra,t eller maskin, finnes4

I appara-tskåpen äro apparaterna monterade i ett stativ». Betts, utgör en •
komplett: enhet» Appnrs,te.rna ä-ro elektridct hopkoppla-de, och de utgående

"ledningarna ä.ro fracklragna..till en kopplingsplint» Vid revision eller
andra större arbeten är det på vissa ställen^ dä,r skåpen.äro npfckGt .
trångn, lämpligast att taga ut hela sta.tivet, då -apparaterna hä-rlgonom •

,bliva avsevärt mera j.ättåtkomliga för tillsyn och skötsel. ,

För den elektriska utrustningen finnes en huvudströmställai-e i belys-
ningöskåpoto under drift skall denna strömställrxe. .alltid vara .. .till sla
gen, och då vagnen nvställas, skall .de.n slås ifrån. Bå strömställaren
är frånslagen, är hel-å dén elektriska anläggningen utom;kylskåpsanlä-g-g-
ningen i kallskänken, ur funktion» Kylskåpsa-nläggningen behöver nämligen
vara i drift, om. ,v<ag,nen är lastad, mod matvaror, då- den avställe.s». Vinter
tid kunna oclcså katiånema inkopplas för förväironing av vagnen, då den är
O-V ställd» "

På en kontnclltävla i sors.'eringsrummet: kan ventilationsluftens tenrpornr-
tur och vägguppv.äc.mrång.en i serveringsavdolningen kontrolleras. V,agnens
viktigaste strömkälla, ■ en omformare placerad-i underredet,. övervakas..med
hjälp av två Innq^or på kontrolltavlan, och med en strömställare på s-Trima
tavla tändas och släckas lysrören i serveringsavdelningen»

Praktiskt taget samtliga ledning .ar äro dragna i stålrör, i metall slang
eller i plicaslang» Några enstaka ledningar för glödlampsbelysningGn
äro kl-rmmado undor list på vanligt sätt, och högspänningsledningama
äro utförd.a m.ed den normala armerade tågvärmeka''"oln.-- Klen- och lågspän-
ningslodningam-a ä,ro i största möjlig-a utsträckning dra,gna inuti vagnen.
Från de båda .apparat skåpen i vcstibulen i va.gnons ha-ndbrcihsände gå IccF^
ningama, i'4 rörka,naler dels ö^er fönstren-på långsidom-a och.'dels-i tac
ket över de båda. Iy3rcr3i'.'~npfcriia-.'i kafé- och tuatsa-Isa.vdelhingama» I ut
rymmet över kassörsk-ans pl-ats och serverlngsrummet dragas ledhingama
fr."m till korridor sidan och .g", sodan Taldaro i utrymm.et över korridor-
tak.et fram till. de olika -app-ra-tskåpen och till lysrörstransformatorema
över korridortaket» Genon -,-enti lat lons skåpet i korridoren gå en dol
ledningar ned till appa-raterna. och maskinerna!i underredet»
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Srmtlic" lGdnii\3r.r e.vo vid rind'^.™..". förscddr. med märkbleök med mäik-
ninc enlict schomG.nn,. Då det förekonmcr flerr, olikr. erpänningar i den
elektriskn -"jaläg^painccn) har med hänsyn till bero rings risken vid
kontroll och provning) det systemet införts, .att alla ledningar) som
ha klcnspänning (under 50 V), ärovid anslutningsställena försedda
med gula märkhylsof, och alla. ledningar som ha lågST:änning och hög-
spännina (125. 220, 380 eller 1000 V) äro försedda med röda märk-
hvlsor.

125* OmfonaareT batteri och .spistransformator

I den olektriska anla.ggningen förekommer både likström och växelström»
Växolströtrmen förekonimer dels som enfas-ström med frekvensen 16 .2/3
p/s och dels- som tref.-^.s-ström med frekvensen 49 p/s» Likspänningen är
2/^—32 V, och växelspänningen är 28-3000 V på olika., dela.r av anläggningen.
Var do olik.a strömrrtema och spänniiigama förekomma, framgår av föl
jande tabell och-bildblad 12;1.

Strömart

och .

frekvens

Strön>-

.källa

Spän
ning

Användes för:.

Likströtn

Omform'''r-

gencrator 32 V

■ Manöverstiöm

Glödlampor

B.atteri •  24 V ■
Vihratorer

Vä.xel ström

16 2/3 p/s

Tågväime- ■
ledning 1000 V

Omformaimotor, kylskåpsmotor,
kaminer, varmluftshatterier,
vattenväimare,. värmepatroner,
seistransfoimator >

Spistrrns-
■ forrnator

220 V Spis, stekskåp, brödrost,
kaff ekokate

28 V och avlopP3väiraa,re

34 V Manöverstiöm

Växelström

49 p/s
Omfoimar-

ge no ra tor

380 V Fläktmotorer, kylkompressor-
motorer i luftkonditionerings-
anläggn, pumpmotorer

220 V Lysrörstr^^nsformatorer) köks
fläktar. manöverstiöm

Lysrörs-
tr-^nsform

3000 V
1

Lysrör

iiv tabellen och bildbLad 12:1 framgår att på varje vagn finnas flera
olika strömkällor nämligen, omfomare, batteri, spistransfoimator
och lysrörstransfoimatorör.

Oni^omaron k

Denna består av tre maskiner, vilka'ä.ro hopbyggda. till en enhet,
enligt bifogade bildblrd. I mitt,en finnes en enfas asynkronmotor
utförd för 550-1100 V, av^pivon effekt 22 klå, tillförd effekt 24)8 kW
vid 800 V, 36 A, 00s ^ 0,86,980 r/m. I den ena änden finnes en
likströmsgenerator utförd för 3>6 k¥, 32 V, 112 A och i den andra,
en trefas, växelströmsgcnera.tor på 20 kVA, 38O V, 38>4 A, ■ st järn-
koppling, ca 49 p/s. Se bifoga;de schema llbr IO5O66.
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Crnfoim^^-imotoms st^torlindning "består e,v två f.-^-ser, en huvuclfns och
en st-ortfos* Huvudfasen SI - SJ är över sta,rtrQe-ktom (36), huvuiikon-
taktom (6), överströmsrelät (l2) och säkringen (35) '"-nsluten till
tågvärmeledningeni Startfasen S2 - S3 är också ansluten till tågväime-
ledningen över startraotståndet (5), startkontaktom (?) och-överströms-
relät (29) samt vidare; över de förUt nämnda apparaterna (6), (12) och
(35)» Aterledningen 05 över två kontakrbanorfningar (4I) och (42)
till jord. Dessa kontaktanordningar äro monterade på en axelände i .
voj?dera boggin, och de äro till, för att hindra strömmen att gå genom
axlamas rullager. ,Kontaktanofdningen består av en skiva^ som är fast-
skruvad på axeländen, och mot denna. . skiva glida, två kfaftiga, kolborsta,r.
Dessa, äro förbundn-a med en gemensam nolledning för omfoma,ren, spistr-ans-
fom-atorn, Vämeb-atteriema i luftkonditioneringsaggregaten och vatten-
värmaren, -Större delen av den ström, som uttages från tågväimeledningen-,
går således på återvägen'till jord över dessag kontaktanordningar. Åter-
ledningen från kaminerna går som vanligt till underredet, och kamin-
strömmen, som är rel,ativt liten, kommer därför att passera rullagrbn,

Omfom,armotom startar, då huvudströmställaren (30) i bcljsningsskåpet
stä,lles i lä-ge "Till", Härvid förutsattes att det finnes växelström
på tågvärmeledningen, så att nollspänningsrelät (20), vilket är an- .
slutet till spistransfoimatorn, har gått till, samt, att strömställcv-
ren (23) på kontrolltavlan-är tillsla,gen. Denna strömställ,are skall
norm,alt v-ara tillslagen och endast användas för a,tt slå ifrån omfoi*- , .
maren vid fel på denna, Startkontaktom (7) för omformaren får manöver-
ström från b,atteriet (s), över säkringen (13), huvud^strömställarcn
(30) l-ampregulatom (31) samt säkringarna (34) och (28) strömkrets
från batteriets + pol: 161. 159, 701, 702, 703, MS, Strömmen gåjc vida
re över strömstä-ll-aren (23) nolispänningsrelät (20), överstromsreläer-
na (29) och (12) samt över relä (19) till manöverspolen på kontaktor
(7). Strömkrets: MS, 180, 181, 181'A, 182, I83.

Huvudkont-aktom (6) får manöverström för tfllsla-gning över en hjälp-
liont^kt på kontakborn (l)\ Strömkrets: 182, 189,

Åtorlodningon 01 från manäverspola-rna är gemensam för båda kontakto-
roma (6) och (7)» Den går över huvudströmställaren (30) och säkringen
(14) tillbaka, till batteriets - pol. Ström-krets: 01, I63, l62» • _

Omf orm-armotorn st-artar som en tvåfa.smo-bor, St-artströramon i huvudfa.sen
begrä-nsas av reaktorn (36) men uppgår trots detta till ca 500 A,
Strömmen i st.artf åsen uppgår till ca 50 A, Staritiden är ca 5 sek,
Manöverströmmen till startkontaktör (7) brytes därofter-a.v konta-kten
182-183 på relä (l9), vars funktion närmare beskrivas i det följande,
Huvudkont-aktom (6) förblir i tillsl-^get läge genom självm-atning över
den ogn-a hjälpkontakfen 182-189» --å'

I motorströmkretsen finnes, som överströmsskydd, dels säkringen (35)
och dels överströmsrclät (l2). Detta, är.försett med både o lekt ro- , ,
rnafjictisk och terrnisk utlösningsanordning. Relät skall v-ara inställt
cå, -att oloktroma^^otisk utlösning erhållas vid 550 A, Den termiska.
utlösnirxgs-anordningon skoll vara inställd så, a-tt dä strömmen uppgår
till 50 A k-'ntinuerligt, skall någon utlösning icke äga rum, men om
strömmen stiger till 57,5 A, skall utlösning ske inom 2 timmar.
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Str,rtf.".sGn odi st.-.rtmotst&ndot (5) skyddr^s ävon av ett översträns-
rolä (29), Detta har emellertid enbart tewnisk utlösninescanordning,
och denna skall vara Inställd så, a.tt om strömmen uppgår till 80 A, ,
ska.ll utlösning äga, rum inom 40 sek* Vid start uppgår strömmen i
startfa,son som förut nämnts till ca, 50 A, men då motorn kommer upp
i varvta,l, och gå,r som asynkromotor, stiger strömmen i sta.rtfasen,
vilket är -anledningen till den nämnda inställningen av överstiöms-
re lät é

Båda överströmsrelä,Grna, (12) och (29) hryta. vid utlösning manöveiv
strönmon till huvudkontaktom (é) och startkontnktom (?)•

Omformaron är placerad i underredet likaså apparaterna (6), (t)^
(12) och (29), startmotståndet (5) och reaktorn (jé). App.aratema,, .
motståndet och reaktorn äro inneslutna i plåtlådor, se bifogade
bildblad.

För inddtering att omformaren går finnes en la,rapa (25) på kontroll-
tavla,n. Don inkoppla,s av kontakten 182-189 på kontaktor (6)* Om
iTTipan slocknar, beror detta, antagligen 1 å, att något n^r övorströms-
reläem." (l2) eller (29) har löst ut. Dessa roläer stanna i utlöst
läge. Återställning sker elektromagnetiskt med en siole, som ih-
ko^plas rned en tryckknapi (27) på ko nt ro 1 It avi an. Återställning
bör icke sko omedelbart efter en utlösning, utan först sedan bi-
metallfjädem i den teimiska ut lösnings anordningen kallnat, vilket
tar on tid .av ca, 1 min* ' '

Som förut nämnts driver omfoimr imotorn en likströms generator (j)* .
motorn st.artr,r, tar gener.atorh upp späimingen. För a.tt; detta

skall ske tillräckligt snabbt, får generatorfältot under starttiden
se"aratmatning från ba.tteriet över en hjälpkontakt på stajrfckontaktom
(7") och id] tmotståndot (22)» Strömkrets MS, 160, 155* Under drift
ä.r aoner-^.torn shuntma.gnotisorad. F.ältot är kopplat •;^ara.llellt till
"nka.ret via fältmotstånden (4) och (jö) samt säkringen (37)• Gteno-
ratorspä.nningon, som ska.ll vara, 52 V injusteras med motståndet (4)»
Generatorn är även försedd med ett seriefält, och detta år kop^plat
så, att c!e samverkar med shuntfältet varigenom spänningen hålles
konst.-Tit, vid vaiåerando belastning. ■

Da. generatorn t"git upp; si.änningen gar relä (19) till* Detta,.
hiyter, som förut nidnnts, manöverströmmen till startkontaktom (7)
och å--'enDm kontakten 180-184 si ute s manöver st rommen till en kontak
ter (9), som går till och koppl.ar ihop generatorn och ba.tteriet •
Manövcrströraskrets MS, 180, 134, 185, 186, 186. A, 187»

Battorlot hestår av 40 Nifo-celler typ KD 15 ̂ led en kap acitet av
150 Ah. Cellorna äro uppdelade i två paradlcllkopplade grup.per,
och varje grupp består av 20 seriekop-^pdade celler» Ba.tteriet
har sålodoG on ka,p.)acitet av 3OO Ah, och urla,ddningssp)änningen
är 24 V. Batteriet är p-ilacera.t i två lådor i vagnens underrede,
och som kortslutningsskydd finnas två. säkringa.r (13) <^ch (14)
i belysningsskåp^ct.

Batteriet laddas av omform.-argenera.tom. Den använda batteritypen
h".r mycket lågt inre motstånd, och för att hegrä.nsa laddnings
strömmen sä.rskilt vid urlad.d.at h.atteri, finnes därför ett ladd—
ningsmotstånd (il). Detta är omkopiplingsbart för 0,05 , 0,04 och
0,05 ohm. Orn intet .annat är föreskrivot, skall hela motståndet,
således 0,05 ohm, v.arn, inkip.pl.at. Motståndet är inbyggt i ett

1 -ans rö r p 1 ac e mt i unde ipcc do t •
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Då kont'^,lctor (9) c^r till, lämnp.r gGnerntoin förutom Ir.dd.nin^^sström
även ström till clödlnmi-.oma i köksavdelningen och vestihulen snmt
manöverström till diverse apparater^ Som skvdd mot öveibolastning
av generatorn finnes ett överströmsrelä (lO), se schema Mhr 105066*
Detta, relä är försett både med elektromagnetisk och teimisk utlös-
ningsanoretning» Relät skall vara inställt så att elektromagnetisk
utlösning erhålles vid 175 å. Den termiska utlösnings.anordningen
skall vajpa, inställd så, att då strömmen uppgår till 90 A kontinuer
ligt skall nåcpn utlösning icke äga rum, men om strömmen stiger till
103,5 A skall utlösning ske inom 2 timmar» Relät återställss efter
en utlösning med en tryckknapp (26) på kDntrolltavla,n»

Då omfomaren är i funktion och kontnktom (9) är tillslagen, lyser
en lampa (24) på kontrolltavlån. Om lampan slocknar under drift,
beror detta sannolikt på, att överströrasrelät (lO) har" löst ut.

Glödlamporna och de a.pparater som matas med likström från örafoimar-
genoratom skola ondast ha 24 V, Liksom vid. normal generatorbelyéniing
sänkes därför generatorspänningen med en lampreguLator (3i)» Glöd-
lajrrpoma äro anslutna till uttagen 702-01, och m<anöverström erhålleé ■
från utta.gen 703-01. Då lysrören i serveri.ngsa,vdelningen, vid ström-
avbiptt i tågväimeledningen eller fel på omfprma.ren, drivas med Ström
från batteriet via. vibratom utt.as strömmen från'uttagen 701-01.
Se schema Mbr IO5O66. Genom ett förreglingsrölä (43) avbrytes ladd- '■
ningen om vibratorema för lysrören på grund av fel i lysrörsanlägg
ningen skulle kopjplas till batteriet under pågående laddning. Vib
ratorema och lysrörs transformatorerna äro nämlif? en utförda, för 24 V,
och under p.ågående laddning är spänningen över batteriet ca. 32 V,
vilket ly srörsanläggningen icke tål i

Då växelspänningen på tågvärmoledningen'försvinner, faller liollspän—
ningsrclät (20), varvid manöverströmskre t sen för omfoima.rmotoms
huvudkontaktör (6) brytes av kontakten ISGi-lSl på nollspänningsrelät
(20). Denna kont.alct är emellertid para.llellkrippla,d med en. kontakt- .
180-181 på relä (19), vilket är anslutet till likstiömsgeheratorh,
Kont-aktor (6) får därför manöverström över den sistnämnda köntakten,
så, länge relä (19) är tillslaget.

Då växelspänningen försvinner, börjar givetvis omform.ams varvtal,
■att minska och likströmsgeneratorns spänning att sjunk,a. För att
denna. s;)änningss-ä,nkning icke skall ske allt för sna,bbt, bortkopplats
all belcastning från likströmsgeneratom, genom att nollspänningarelät
(20) med kontakten 184-185 bryter manöverströmmen till kontakter (9)*

Vid kortvariga växelströmsa.vbrott, exempelvis då loket passerar
en strönlös sektion på kontaktledningen, eller då strömavtagaren
studsar mot kont.^^ktledningen, hinner därför icke genera-torspänningeni
sjunka till så lågt värde, att relä (19) f,åLler. Huvud,kontaktom
(6) förblir därför tillslagen vid kortvariga strönavbrott och någon
ny st.artning med hjälp av startfasen behöver icke ske, då strömmen
kommer tillbaka. Efter långvariga, väocelströmsavbrott sker starbning
av omformaren på förut beskrivet sätt:.

Vintertid, då många kaminer samtidigt äro .mslutna till tågväimeled-
ningon, bromsa.s omformaren kraftigt nv dessa, vid. ström,avbröt t. Omfor-
m,a.rmotom går nämligen d,å som genera.tor och kaminerna verka-som
belastningsmotstånd. Relä (19) hinner d.å ofta, falla, även vid kort
variga- strömavbrott.
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Omforrri'^.rens vä:xG 1stroms^enorr^tor är en stjämkopplad trefP-s-gonerntor
med nolled^re. Huvudsp<änningen är 380 V, och fr.sspänningen är 220 V*
'drivmotom går asynkront mod 990 r/m, blir frekvensen 49 p/s#

Magnetiseringsström orhålles från likströmsgeneratom över saknng. (37)
och f äl t mot ståndet (21)^ se schema Mbr 105066# Motståndet är placGra.t
i en plåtlåda i underredet, se bifogade biloTblad, och det kopplas om
automatiskt till ett lägre värde, då belastningen på generatoiti ökar,
varigenom spänningen på generatom hålles konstant» Detta boskrives
närmare i sambond med luftkonditioneringsanläggningen»

Omformaion, som väger 2000 kg, är upphängd X3å gummiblock i underredet»
Dessutom finnas gummiblock, som skola .dämpa omformarens rörelser
både i längdriktningen och tvärriktningen av vagnen. Omformrren är
skyddsjordad med en jordningslina ansluten till ena upphängningsoket•

På omformarens likströmsgenerator skola kolborstama, borsthållama
och strömsamlaren tillses med jämna, mellanrum» Dessa detaljer bliva
åtkomliga, då den med kylflänsar försedda ändkåpan på genera.tom bort
tages» På trefasgeneratom tillses kolborstar och släpringar i släp-
rlngshuset» Allt koldamm på- isolationsdeta-ljer avlägsnas»

OmfoimarGns lager* smörjas vid varje Mrev med fett. SKF 28. Då ma-skinen
ha,r ventilsmöf jning kommer överloppsfettet automatiskt ut och skadar
icke maskinen» Före srnörjningen skola nipplama torkas rena.

SaiGtransfoimatorn

Donna transformator är utförd för en effekt av 12 + 8 4- 3 + 1 kVA och
en spännit'^/'; av 1000/280, 250, 34, 28 V»

Transformatorn är, som framgår av bif schema- Mbr 106997, ansluten till
tå^a/ärmeledningon över åkningen (3) och återledningen går över kontakt
donen (4) och (5) på boggLema.» Med hätnsyn till spänningsvariationerna
på tågvärraeledningen är trmsforma.tom kompletterad med ett konstant-
spänningsdon, som håller spänningen konstant på en viss del av belast
ningen» 12 kVA kan uttaga-s vid oreglerad spänitLng 25O V. Tra.nsforma^
torns sekundärlindning är omellertid försedd med jorda.d mittpunkt, va-r-
för spänningen till jord endast blir 125 V. 8 kVA kontinuerlig och
3 kVA intermittent effekt kan uttagas vid en reglerad spänning av.
220 V» På transformatorn finnes, även en mindre sekundärlindning, fr&
viskon kan uttagas en effekt av 1 kVA vid 34 och 28 V, oreglerad
sp^:lnnin g»

Konstantspä-nningsdonet består av en huvudtransduktor och en transduk—
torregulator» Huvudtransduktorn är hopbyggd med transformatorn i en
gomonsrm oljefylld lärla. monterad i underredet» På tn^TLsfoirnatorns
översida finnes on påfyllningöpropp för olja. Denna propp är även
försedd med ett andningsrör» Proppen är åtkomlig genom en lucka i
golvet inuti vagnen i korrixlören» Vid revision dcall tillses, a-tt
t ra, nsf ormatom ä.r fylld mod olja., .samt att" andningsröret är öppet»
Transduktorregul^-.tom, som styr huvudtransduktorn, är montoraxi i penteriet
X)å väggen mot kall skänken»

Konstantspänningsdonet är, med unda-ntag av a,tt transformatorn och
huvudtransduktorn äro hopbyggda, i huvudsak lika det som monteras
p;å restauranxvagnärn^^^ litt" Ro3 nr 3747-49 i samband-med utbytet av
de gamla, sx^isama. Verkningssättet ä-r beskrivet i brev 10, a.vdel-
ning 93*
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Spistrr.nsfoim''^.tom 1'éimpx ström till spis, stokskåp, kaffekokarc,
brödrost, avi opp svärm are och värme rör samt till reglerdon för terrpera.-
turregie-ring#

126. Eolysninp

GlöcHamosbelvsnino: .användes i köksavdelningen i korridoren och i vesti-
bulen samt i kassörskans hytt. Lanrpspänningen är 24 V, och lamporna
ä.ro uppdelade i 2 grui^per, som fram^r av bif oga-de schema Mbr 105067* •
Få detta schema visas också van de olika- lamporna-, ströms t äl lama. och
väggutta-gon äro placerade.

Lysrörsbelysning användes i serverings a. vdelningen. Lysrören äro monte
rade i 4 långa armaturer, och .värj a armatur innehåller 9 rör uppdelade
i 5 grupper vardera bestående av 3 seriekopplade rör, se bilden pa bi
fogade schema Mbr IO5O680

Lysrören äro kalloktrodrör och i huvudsak lika de rör . som användas i
lysrörsanläggningar i andra vagnar och rälsbussar* Rörändama med
elektroderna, äro emellertid bocka-de i U-foxm, och rören äro montera.de
så, att de mörka rörända-rna. ligga- över sja.lva lysrören. Den underifrån
synliga delen av rören blir således lysande i hela. sin längd, och man
undviker mörka- pa.rtier vid överganga.ma. mellan rören. Aimåturehs konst
ruktion from går av bifoga-de bildbiad. Den underifrån synliga, delen a-v
a-iraa-turen består av reffla.t plexLgla-s. För att" underlätta- rengöring
och rörbyte än plexiglasslärmen dela-d i tre delar, vilka- kunna fälla.s
ned var för sig*- Skäniama- äro fästa med gångjärn pa den ena sidan^och
på den andra med skjutreglar på aimaturkantens översida. Vid fällring
a.v skälmarna- måste den mollersta. sektionen fälla-s ned först och där
efter dö båda v t tre sektionerna i varje a.ma-tur. Då skämama åter
ställts i uppfällt läge skall noga- tillses, att alla. skjutreglema, 4
på varje sektion, äro inskjutna i låsläge*

Rorhållama äro utformade så, att inga sidänningsföranda delar äro åt
komliga, då skärmarna. fälla.s ned. Rörända-ma. och de spanmngsförande
delarna äro täckta a-v en plåtkåpa. Denna är utförd och. fastsatt sa, att
då de fem fästskruvarna på undersidan lossa-ts, kan kåpan skjutas åt
sidan. Då kontaktdetaljeina härvid friläggas, jordas samtidigt^alla
de spänningsföra-nde dela-ma. Detta åstadkommes genom tre bla.df jädrar,
som äro fastnitade i a,rmaturstommen.

Vid byte av rör friläggas först rörändarna, varefter byglarna under
filthållama- nedfällas. Filthållama vidgas sedan, och rören nedtaga.s
resp uppsättas med stor försiktighet.

Lysrören kunna- matas från två strömkällor, dels fran omfoima.rens
växels t römsgeneratdr och dels från batteriet, se principschemat "till
höger på bif ritning ITbr 105068. Noima.it få lysrören ström fran växel
ströms ge nera.torh, och enda-st yid..strömavbrott i tagväimelednin^n
eller fel på omfoimaroin sker matningen fran ba,tteriet. Omkopplingen
från den ena till den andra strömkällan sker automatiskt med hjälp av
3 omkopplingsreläer (I8), (19) och (20) i belysningsskåpet. Likström-
.men från batteriet cmvandlas av vibratoromfoimare till växelström.
Vibratorcentr-dema.. äro lika dem som användas i normala lysrörs anlägg
ning a:]:'.
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Som fr-^rae-Är o.v schema. Mbr IO5O68 äro rören i vn.rje nrmntur indel.nde i'
tre ,aru:-?::er, vardera med tre seriekopplade rör, Varje sådan grupp haj?
sitt tra^formator.aggregat. Det finnes således 12 sådana transfoimator-
.agrregat i vagnen. Tre äro placerade i belysningsskåpet, tre i garde
roben i vestibulen och sex i korridortaket.

Tr"nsformatoraggregatet, vilket visas på bifogade bildblnd, består
av en transformator, två kondensa.torer och^ett justeimotstand samt
erforderliga ans lutningsdetaljer fÖr hög- och lågspänningsledningar
samt för jordningslin-a, Transfoimatorema.- äro utförda med tva pri
mär lindning ar. Den ena användes vid matning från batteriet via
vibratoromf oimaren och den a.ndra, vid matning från växel strö msgenerar-
tom. Den förstnämnda, lindningen har tre uttag b och bl. Om intet
annat föreskriYcs, skola ledningama vara anslutna till uttagen a
och b. I serie med den lindning som är ansluten till växelstiömsgene-
ratom finnes ett förkopplingsmotstand. Med detta injusteras rör-
strömmen så, att denna blir lika, ca 50 nu'^, vid matning fran den ena
eller den andra stiömkällan.

Som förut nämnts äro rören i varje armatur indelade i tre grupper,
och dessa äro via .transformatoraggregaten anslutna till var sin fas
på trefasgeneratom. Härigenom elimineras flimringen, da rörströmmen
aldrig blir noll samtidigt i alla tre rören. : '

Lysrören tändas med en strömställare på kontrolltavlan. Med denna
stpömställare kunna en, två eller tre grupper rpi; i varje armatur
inlcopolas, . '

Omkopplingen från generatordrift till batteridrift sker, som förut
nämnts, mel hjälp av 5 omkopplingsreläer (is), (19) och (20), Dsssa
styras av ett nollspänningsrelä (69) och ett tidrelä (68), se schema
Jlbr IO5O68. Vid kortvariga strö.mavbrott i tågvärmeledningen, exempel
vis då. strömavtagaren på loket studsar mot kontaktledningen, hinner
omformarens varvtal och generatorspänningen icke att minska så mycket,
att det blir märkbart i>S, lysrören. Omkoppling behöver ds,rför ickB_ ̂
ske vid sådana kortvariga strömavbrott. Vid längre strömavbrott sjun
ker genera.torspänningen, och ljuset avtager. Omkopplingen mccste ^r-
för ske, innan någon nämnvärd Ijusminskning inträtt. När omkoppling
skall äga rum, bestämmes av tidrelät (68). Tidsfördröjningen^astad-
korrries en terrnistor kopplad i serie med reläspolen. Termistom
består av ett material, som ä.r så beskaffat, att motståndet minskar,
då temperaturen ökar. Vid strömavbrott i tågvärmeledningen faller
nollsvänningsrelät (69), och strömmen till tidrelät (68) slutes
över kontalcten 561-576 på- relä (69) Denna ström gar igenom ter
mistom och spolen på relä (68). Då. motståndet i hör jan ar mj'cket
högji i teitnistorn, blir strömmen så låg, att relät icke gar till»
Strömmen värmer emellertid termistom, varvid motståndet i denna
minskar och strömmen ökar. Efter ca 5 sek har strömmen blivit sa
hög, att tidrelät (68) bryter kontakten 777-02, varvid samtliga
ornkopplingsreläer koppla cm till batteridrift.

Piå schema Mbr *105068 ha icke alla lednj.ngar mellan omkopplxngs—
relä.cma, vibratorcentralcma och transformatoraggregaten inritats,
dä detta skulle ha -gjort schemat mycket svåröverskådligt. ,Med
hjälp av märkningen är det emellertid möjligt a,tt. se vilka kon—
talctpmlrter, som äro förbundna med varandra.

gl'paratstativet i belysningsskfi,pet visas pa bifogade bildhlad»
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127» Elvärmelednin^

I köksavdelningen i korridoren och i vestibulen* sker uppvämningen med
kaminer av noimalt utförande# Dessa kaminer in- och urkopplas med t va
vämestiömbiytarej den ena för köksavdelningen och den andra för korri
doren och vestibulen. Strömbiytarna äro i)lacerade på innerväggen i
garderoben i k all skänken men åtkomliga för manövrering med fyrkant-
nyckel från korridoren# På golvet i garderoben i vestibulen finnes
en mindre kamin én s k tallriksväimare, och i kassörskans ̂ tt finnes
en B2-kamin, som regleras med en strömbi^-tare i hytten. Två tallriks-
värmare i peiiteriet och två .väimepatroner i vattentankama äro även
anslutna till elvärmeledningen. För tallriksvärmama i penteriet fin
nes en separat strömbi^ytare i penteriet# Värnepatronema inkopplas
med samma strömbrytare, som kqrridor och vestibulkaminema i läge 1
l)å strömbrytaren# För den nu nämnda delen av elvärme ledningen gäller
bifogade schema'Mbr 105069»

Uppvärmningen i serve:d.ngsavdelningon sker genom tva skilda värmesy
stem, vä/7gs.vstemet och taksystemet#

Väggsystemet väitaer väggarna# Då det är varrnaare inne i vagnen än utan
för, går det alltid ut värme genom väggarna och fönstren# Genom vägg-
systemet tillföra-s väggarna automa.tiskfc lika stor vcirmemängd, som
den som går ut till vagnens omgivning# Imorväggama komma ha-rigenom
att hållas väl uppvärmda, och genom varm!uftsridåer framför fönstren
undvikes- obehag från de kalla rutorna#

Taksystomet värmer-luften i vagnen på vir).tem och kyler d8h''pa somma
ren. Taksystemet är även ett ventilationssystem, och beskrives där
för 1 ett följande kapitel nr 129 under rubriken luftkonditioncrings-
anlär^gning#

Vägguppvärmningen i serveringsavdelningen -sker med kaminer under fönst
ren# På vardera sidan finnas 6 kaminer med en effekt av 1,2 kW, totalt
således 14,4' kW# Dessa kaminer äro i huvudsak lika- Do-kaminef, men
de äro försödda med rörelement . Dessa element ha betydligt mindre massa
än de normala steatitelementen, viltet är. äv betydelse- vid automatisk,
temp.-oratun.xBgleri.ng, då såväL up>pvärmning som avkylning sker snabbare,
och de impulser som utgå frän roglordonen följas utan större tids
fördröjning#

Som framgår av schema Ivlbr IO507O äro kaminerna kopi)lad0 sa, att de
bilda två grupper. Kaminerna på kassa-sidan, i vagnen utgöra den ena
gruppen och kaminerna på korridorsidan, den andra gruppen. Kamingrupp erna
ha skilda regleringsorgan, med hänsyn* till att värmebehovet kan vara
olika på de båda sidorna av vagnen. Om solen skiner på den ena sidan,
måste temperaturen iiå kaminerna på den sidan- hållas lägre ah pa den
andra sidan," där skugga råder.

Tem[)eraturen på kaminerna regloras normalt automatiskt med två regler-
don (5) och (6), ett för vardera sidan# Reglerdonen äro monterade i
penteriet på väggen mot kall skänken# Reglerdonen och deras verknings
sätt beskrives i följande kapitel'nr 128.

Vid behov kunna kaminerna regleras för hand i två steg# Omkopplingen fran
automatisk reglering till handreglering sicer med två omkopplare (7)
och (b) monterade pä kontroll t avi an# Omkopplarna ha även ett no 1 lä ge,
så att kaminerna helt kunna kopplas bo37t, om något fel skulle uppstå
på dessa.
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Kaminerna äro anslutna till tågvärmeledningen och strömtillförseln
sker över olika säkringar vid automatisk reglering o.ch vid hand-
roglo.ring, se schema Mbr IO507O och bildblad 12:2,

Vägguppvärmningen kontrolleras med två instrument (28) och' (29) på
kontrolltavlan. Dessa- instrument äro anslutna till var sin givare
(30) och (3l)> som äro monterade under ett bord på vardera sidan
av vafpien. Den värmemängd, som skall -tillföras väggarna, äro bero
ende på den utetemperatur, som råder för tillfället. Vid mild
väderlek blir .värmoavgivningen från vagnen relativt liten, och
kamintemperaturen .kan hållas lå,g. Vid låg'utQtemperatur blir
värmeförlusten större', och kamintemperaturen måste "då också hållas
högre. Kontrollanlägfningen skall således övervaka, att kamintera-
peraturen är rilcfcig i förhållande till utetemperaturen. Givaren är
dä.rför konstruerad så, att den känner både utetemperaturen" och
temperaturen på den. varma luft, som stiger upp från kaminerna.
Givaren, se bifogade bildblad, består av ett rör, som från insidan
av vagnen går igenom varmluftskanalen öv.er kaminerna, igenom
väggen och tryckes mot en si ålformad platta, som är fastsvetsad i
ytterplåten. I den ända av röret som är tryckt mot ytterväggen
finnes ett motstånd, och i den del av röret, som befinner sig i
varmluftskanalen, finnes också ett motstånd. Dessa båda motstånd
äro serie ko pjp lade och anslutna till kontrollinstrumentet. Då
räitta temperaturförhållanden råder pekar instrvimentets visare på
ett grönt fält på skalan. De båda seriekopplade motstånden ha då
ett visst bestämt summamotstånd 222 ohm. Sjunker se.dan yttertem.-
peraturen, kallnar det yttre motståndet, och motståndsvärdet mins
kar. Automatiken är dä så inrättad, se nästa kapitel, att kaminerna
bli varmare. Givarmotståndet i varmluftskanalen blir då också vaiv

marc 5 och mjt ståndsvärde t stiger. Då summamotståndet åter blivit
222 ohm', har balans inträtt i systemet, och visaren på instrumentet
p;okar på det gröna fältet på skalan. "V"id stigande yttertemperatur,
blix förhållandet det omvända.

De nämnda instrumenten äro kors spoleinstrument, och de äro' över
säkrångama (32) och (33) anslutna till likströmsnätet i vagnen.
Huvudströmställaren i belysningsskåpot måste därför vara till
slagen, för att instrumenten skola fungera.

128. Reglerdon

I serve ringsavdelning en regleras, som fömt näimts både väggteii5)erar-
turen orh lufttefr5)cra.turen cautomatiskt» För' reglering av vägg-
tGmpern,turen finnas två rcglerdon, ett för vardera ytterväggen.
Luftkonditioneringsanläggningen är också uppdelad på två aggre
gat, ett för matsalon och ett för kafdavdelningen. Dessa aggre
gat ha var sitt reglerdon. Det finnes således 4 reglerdon i varje
vagn, och dessa ä-ro i huvudsak lika, både beträffande konstruktion
och verkningssätt.

Reglerdonens utseende framgår av bifogade bildblad. och i 'don föl
jande beskrivningen hän^visas till bifogade schem£n:
I.Tbr IO7OO6, principschema för reglerdon,

"Vä-ggsystcm"
Mbr IO5O82, kopplingsschema för reglerdon, .

"Väggsystom" .,
iför 107005, principschema för reglerdon, .

"T.aksystem"
ilbr IO5O8I, kopplingsscherna för reglerdon,

"Taksystcm".



- 1-1 -

Varje reglerdon består av tre delar;

Kontaktdonet

Tronsduktordonet

Givaren

Kontaktdonet för vä^^osvstemet

Kontaktdonet, vars utseende framgår av bifogade bildblad, har till upp
gift att; hålla en jnmn viss bestämd tempcra-tur, 20-70^0, på väggksmi-
noma, beroende pä vilken temperatur som för tillfället råder utsjifö.r
va-gnen. Dessa åstadfcommes pä så sä.tt, att. kaminerna med jämna mellan
rum tillföras kortare eller längre strömimpulser* Kaminerna få då en
viss medelten^oaratur, beroende på impulsemas varaktighot.

Impulserna utgå frän en kontakt, (35) se schema Mbr IO7OO6, som styres
av en kamvo-ls (30). Den styrande kammen har foimen av en triangel.
Mot kamvalsen glider en styrrulle, vilken genom en hävarmsanordning
påverkar kontakten. Kamvalsen roterar med konstant varvtal ca i varv
per minut. Don drives av en kortsluten 2-fas s k spetspolmotor (31)
med en tondensator ständigt inkopplad i ena fasen. Styrrullen ka-n för^
skjutas längs mod kamvalsen med hjälp av en g|ängad axel, som vrides i
den ena eller andra rotationsilktningen av en annan spie-bspolmotor (32).

Då kamvalsen roterar, kommer kontakten att: sluta en gång per varv m.ed
undantag för de fall, då. styrrullen hefinnor sig i iindlägena. Hur
länge kontakten är sluten, är beroende på var styrrullen befinner sig.
Om den befinner sig vid den triangelfoimade kammens topp, är kontakten
sluten endast några sekunder. Om rullen däremot'befinner sig nära den
andra änden riv ma.növervalsen, blir kontakten sluten under större
delen av varvet således ca 1 min. I det ena ändläget, då rullen har
gått utanför kammens topp,'sluter icke kontakten under någon del av
varvet, medan däremot i det andra ändläget är kontakten sluten under
hela vaivet. Var styrrullen skall stå, och när den skall förflytta
sig åt ena eller andra, hållet hestä.mmos a.v givaren.

Kontaktdonet för takavstemct

Detta är i huvudsak lika kontaktdonet för väggsystemot, jämför de_
båda schemana llbr IO7OO5 och Mbr IO7OO6. Kamvalscn är csnellertid för
sedd med tvä triangelfoimade kamman vända med spetsarna mot varandra.,
so schema Mbr IO7OO5. Med den ens, kfmmcn inkopplas luftkonditionerings-
ag."rogatots värmebatteri under längre eller kortare jjerioder på samma
söitt. som väggkaminorna, och med den andra kammen urkopplas en shun-t-
vontil till luftkonditioncringsaggregatets kylhatteri, så att kontinuer
lig reglering av kyleffekten från noll till fullt värde erhålles.

Re glo ringsförlopp o t tillgår på följande sätt. Om yttorlufton en morgon
är sval, erfordras cn viss uppväimning av ventila,tionsluften. Styrrul
len befinner sig då vid den vä.nstra kammen, se schema. Mbr'IO7OO5. ■
Blir det sedan solskon, och ytterluften blir vamaref erfordras mindre.
upj. vämning, och' styrrullen vandrar ned mot den vänstra kammona spets.
Om ytterluftens temperatur fortsätter at-t stiga, vandrar styrrullen
vidare, och då den passerar mellanrummet mellan de bå.da- kammarnas qjet-
sar påverkas kont.-^kten (39)> så a.tt denna biyter. Härvid faller en
värrriekontaktor och över en hjälpkontakt pä denna startas kylaggre
gatet för luftkonditioneringsanläggningen, och då styrrullen vandrar
upp pä högra kammen, träder kylhatteriet i funktion, och ventila-
tionsluften börjar kylas. Då styrrullen befinner sig vid den högra
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styrkpjnmcins spats, l^yles luften mycket litet, men om styrrullen vcjidrar
vidp.re upp mot kommens bredare del, öka-r luftens avkylning. Styrrullens
förflyttning dirigora,s av en givare, som känner ventilationsluftens
temperatur, se vidare beskrivningen av givarna och luftkonditioncrings-
aggrcgaten.

Bida, typerna av kont.aktdon äro vid styrrullens ändlä.gen förseddca med
gran s st roms t äl lare, som biyta strömmen till styrmotorn dvs den motor,
som vrider den gängade axeln. Kamvalsen, som ständigt roterar, då an
läggningen är i drift, drives via en kuggväxol innesluten i en olje-
läda. Den gängade axeln dinves också via en kugi^yäxel, men denna är
öppen, då. växeln endast arbetar intermittent.

Kontel-:tdonen äro helkapsla,de. över själva kontakten finnes en kåpa,
som är fastsatt med två slcruvar på frånsidan. Då kontakten har hög
spänning, 1000 V, får kåpan icke avta,gas, när tågvärmeledningen står
'under spänning. Den övriga delen av kontaktdonet är innesluten i en
kåpa med en inspektionslucka på framsidan.

Vid varje Mrev utföres följande arbeten på kontaktdonet:

Kont;")kten kontrcjilcras och kontaktytorna, putsas vid behov

Inspektionsluckan på don stora kåpan avtages. De rörliga,
delarna kontrolleras och vid behov snörjes den fria kugg-
växeln och den gängade axeln, som manövrerar styrrullen.
Härvid användes tjock elektromnskinolja, Asoa: olja 708,
Esso: Teresso 52, Shell: Turbo Oil 33« ObsJ- De nämnda detal
jerna skola enöast vara lätt anoljade. Oljeståndet i kugg-
växelkåp.an kontrolleras. Kåpan sks-11 vara fylld med olja.
Asea.: olja 7033, Esso: Esstic 45j Shell: Olavus Oil 29
upp till påfyllningshålets underkant.

Vid Srov skola, kontaktdonen helt genomgås och prova.s enligt, särskilda
föreskrifter.

Innan kåporna a.vtag,a,s, skola konta.ktdonen och dera.s omgivning fris3ra.s
från f-anut.s och damm. Då kåi^oma äro avta.gna få några, arbeten icke
utföras i donens närhet, som kan förorsaka a.tt främmande artiklar
såsom filspibi, borrspån eller dylikt kommer in i donen.

Några ändriirgar eller justeringar få icke utföras. Om någut fel skulle
uppstå, utbytes hela kontaktdonet.

Trarsduktordonet •

Se bifogade bildblad och schemana. JiTbr IO7OQ5 och Mbr IO7OQ6.

De i reglerdonen ingående transduktordonen äro lika både för vä.ggsystemet
och t-^ksystemet. Donet har till uppgift att förstärka de svaga inmulser,
som utgå från é^varerrjt och a.tt överföra, dessa till styrmotorn (52),
så att denna bringa.s att rotera åt ena. eller andra hållet.

Transduktordonet består av en transformator (l) och två trans-
duktorer (2) och (3)» Mellan mittpunkten pä tmnsforma.torlind-
ningen och mittpunkten mellan de båda. transdukto re rna är styr
motorns huvudfält inkopplat.
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Tr^nsduktoremn ha självmagnetisering och två styrlincLningar» Den ena.
72-72, matas via likriktaren (il) med konstant ström frän donets an
slutning skl ammor» Transduktordenen äro nämligen anslutna, till
transformatoms re.glcrade spä,nning över en mella.ntra.nsformator, som
sänker spänningen från 220 tilL 28 V. Den andra- styrlindningen, 52-52,
är ansluten till den motståndsbiygga. i vilken giva.ren ingår. Ströt^en
i denna, lindning, som är den egentliga styrlindningen, va.rierar håde
till storlek och riktning.

Då det råder ba.lans i systemet, d v s då styrrullen star i ett sadant
lä,ge vid kamva.lsen att rätt väiraemängd tillföres väggarna, resp ventila-
tionsluftcn, går det ingen ström fram genom styrlindningen 52-52. Om
terrperaturen ändra.s, så att giva.ren kallar på mera, värme, kommer det
ta att medföra att en obalansströra går fram genom styrlindning 52-52,
från punkt 346 mot punkt ED, se schema, ITbr IO7OO6. Denna ström verkar
olika på de båda transduktorema (2) och, (3). I transduktor (2) kom
mer den magnetisering, som .alstr.as av lindning 52-52, a.tt samverka, med
självma,gne ti se ringen, varför den tota.la, ma.gnetiseringen i (2) ökar,
och denna, transduktor så att säga. öppna,r strömvägen. I transduktor
(3) blir förhållandet det motsatta. Där är nämligen styrlindningen^
52-52 vänd så, att vid den nämnda strömriktningen kommer styrlindningen
att motverka, självmagnotiseringen. Dett.a ha.r till följd, att någon
ström icke kan gå fram genom transduktor (3).

lÄ det råder balans i systemet, går det in^pn ström fram genom huvud
fältet MG-MD på styimotorn (32), och motorn står därför stilla. Vid
den förut nämnda obcalnnsen, då transduktor (2) öppnat stronrvägen, kom
mer det att gå en ström fram från 01 på transfoim.ator (l)> över grans—
kontakten GA-KA, genom transduktorn (2), genom fältet på motor (32)
i r].ktning MT-MC och till mittpunkten 03 på trcaasfoimator (I). '

Styimotorn sätter då igång med sådan rotationsriktning, att styrrullon
förflyttas mot den bred.are delen på manövervalsens styrkam# StrÖmim-
pulsoma till kaminerna resp väwimebatteriema. bli da längre, och tem
peraturen stiger# Då förhållcandet ar det motsa-tta,, dvs giv-aren begär"
lägre tempera.tur, har obalansströmmen genom styrlindningama, 52—52
ändrat riktning# Detta ändrar även förhållandena, i transduktorema (2)
och (3)# I (3)"uppstår en samverkan mellan, styrlindningen och själv-
magnetisoringen och i (2) en motverkan# Det blir da i detta, fadlet^^
tra.nsduktor (3) som öppnar strömvägen och (2) som spärrar# &nom fältet
på motor (32) kommer det då att gå en ström från punkt 03 på transfor-
ma.tor (l), genom fältet i riktning MC-MD, genom transduktor (3) och
över gränskontakten Kb-GB till punkt 05 på transformator (l)« Motorn
får då sådan rotationsriktning, att styrrullen förflyttas mot spetsen
av styrkammen på. ma.növerva.ls0n# Strömimx^ulsema till kaminema resp

• väimeba.tteriefnaw bli då kortare, och temperaturen sjunker#

I ovanstående beskrivning har strömriktningen genom fal te t pa motor
(32) för enkelhetens skull angivits som om det varit likström# I verk
ligheten ändras rotationsrilcbningen genom en fasvridning a.v växelström
men 180^"^,

m en ökning av temperaturen erfordras, vandrar styrrullen från höger
till vänster, och vid minskning a.v tGmperaturen från vänster till höger-
Förhållandet blir detsamma vid kylning av luften, därigenom att den
kam 2:)å manövorva.lsen, som regleraur kylningon, är va.nd med spetsen
mot vänster, se schema Mbr 107005*

T ransdukt o rdonon sakna, rörliga delar och behöva, därför icke na,gon
tillsyn# Någon ändring av de injusterade trimningsmotstånden får
icke sl^e.
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Giv aren

Som temoGraturkännande orcon användOG on tomistor. Denna består av
ett halvledconde material, vars motstånd sjunker med stigrjåde tempere^
tur.- Iibtståndet i de teimistorer som rnvändas är följ ende vid +20^C:

För kamin 540"-69O ohm
yttervägg 200-238
ventilationsluften 375-500 "

Teimistoremas kansliset är ungefär 3^5 ̂  ohm och grad vid +20^0.
För taksystemet betyder detta alltså^ att en temperaturändring av l^C
ger en motståndsändring av 13-17^5 ohm. Reglerdonets känslighet är ca
+ 10-15 ohm, vilket imebär; att styimotom sätter igång och börjar
justera styrrullens läge, då temperaturen avviker ca l^C från det nor
mala värdet.

Givaion för väggsystemet se bifogade bildblad, är i princip utförd
lika som den tidigai^ beskidvna givaren för kontrollinstrumenten i
detta system, se kapitel 127, elväimeledning och underavdelningen
vägguppvämning«»

Skillnaden mellan dessa båda givare är, att i reglerdonets givare är
det temistorplattor, och i instrument givaren är det motstånds spiraler#
De båda givarna äro monterade bredvid varandra under, ett bord vid
vardera sidan i matsalen#

Givaren för taksystemet består av ett antal teimstorbrickor, vilka äro
uppträdda på en isolerad bult med en fästvinkel i vardera änden, se
bifogade bildbladv lenna givare är monterad bakom det galler över ven
tilationsskåpet i korridoren resp över belysningsskåpet, genom vilket
ventilationsluften suges ut ur serveringsavdelningen. Genom denna pla
cering kommer .givaren att bäst känna lufttemperaturen inuti vagnen»
Denna är nämligen icke enbart beroende på luftkonditioneilngsaggrega-^
tets kylning eller väimning av luften utan även beroende' på värmen fran
de resande och på eventuell solstrålning mot vagnen»

Givarna ingå i motståndsbiyggpr, vilka äro något olika för vägg- och
taksystemet.

Motståndsblyggan för väggsystemet framgår av schema Mbr 107006» I
bryggan ingå motstånden (16), (17) och (is) samt potentiometem
RA-HB och väggtGimistom, som är sammansatt av två delar, den som
är tiyckt mot ytterväggen, och den som är placerad i vaimluftskanalen»
Fotentiometern ingår i tontaktdonet, och den löpare, som glider mot
potentiomoteimotståndet, är förbunden med styrrullen och följer
dess lörolsGc Bryggan matas med likström från en liknktare (l2),
vilken är ansluten till den konstanta matningsspänningen för trans-
duktprdonet» Motstånden (17) och (is) samt potentiometern bilda.den
ena grenen i biyggan, och i den andra grenen ingår motståndet (16)
och termistorn. Som framgår av schema Mbr IO7OO6 är styrlindnis^^en
52-52 ansluten nollan punlcten 346 i den ena grenen och löparen på
potentiometem.

Då systemet är i balans, går det ström fram genom bada grenarna i
biyggan, mqn däremot går det ingen ström fram genom styrlindningen,
däiför att ̂ löparen står i ett sådant läge på potentiometem, att
det icke råder någon spänningsskillnad, mellan lindningens bada
ändap. Om nu givaren kallar på värre, imebär detta, att summamo-^
ståndet i do båda termistorema har stigit. Strömmen genom motståndet
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(16) och temdstom har minskat, vilket har till följd,, att även späiv
ningsfallcit över motGtandet (l6) minskar» Punkfc 346 kommer således att
ligga på en högre spänningsnivå än tidigai^, Det går därför stiöm
fram genom styrlindningen 52-^52 från punkt 346 till löparen på poten-
tiometern. Då styimotom (32) börjar arbeta, förskjutes som förut
nämnts styrruHen, sä att mera värme erhålles, och samtidigt följer
löparen med pa potentiometem. Löparen förflyttas med punkten RA.,
vUket innebär^att spänningsnivån även höjes på löparen. Då.förflytt
ningen skett: sa långt, att det icke längre råder någon spänningsskill—

nad mellan de båda ändarna på styrlindningen, upphör även strömmen i
denna, och motom (32) stannar i detta nya balansläge.

Om te imis to motståndet sjunker, blir regleringsförloppet det motsatta.

S^namo t ståndet hos teimistorerna är icke konstant, utan det stiger
något vid sjunkande utetemperatur, för att reglerLngen skall bli
stabil. Anordningen är injusterad så, att full väggvärme erhålles
vid ca -3(PC, och ingen värme erhålles vid -fl5^C uteteirperatur.

Vid ändring av värme spänningen från 800 till 1000 V eller tvärt om,
uppstår en tillfällig ändring av kamintemperaturen. Detta känner emel
lertid den tcmistor, som sitter i varmluft sk analen, och styrrullens
läge och därmed strömimpulsernas längd a-^Tpassas automatisk! efter den
icr tillfället rådande spänningen. För att eitiålla en viss värmeoffekt,
måste givetvis strömimpulsema vara längre vid 800 V än vid 1000 V.

Som. .framgår av schema Mbr IO7OO5 är motståndsbryggan för taksystemet
i huvudsak lika som. för v äggsystemet. Te.iTnistom är som förut nämnts
onldare, och i den övre grenen av motståndshryggan ingår en recstat
(ifj • Denna placerad på kontrolltavlan och restaurangpersonalen kan
göra mindre justeringar efter passagerareias önskemål t ex höja tempe-
ro/bumivan något Under sommardagcama. Verkningssättet är i princip
lika som för väggsystemetr

Oivaren strävar efter att hålla konstant temperatur på returluften,
vilket som förut näimts innebär att. lufttemperaturen i serveringsav-
delningon är konstant. Temperaturen skall normalt vara +20^0, och
roglomoggrannheton är 1^0- Vid en utetemperatur av 25^0 eller
hög ro skall dock innertemperaturen vara -1-23 G för att vagnen då icke
skall kännas kall vid inträde i vagnen o

129. Luftkonditione ririgsanläggning

I va/pien finnas två separata luftkonditicneringsanläggningar, en för
metsalcn och en för kaf(5eto Själva konditione rings aggregat en med fil
tor fläktar, elvärrnebcitteri och kylbatiteri äro placcra.de mellan inner-
och yttertak över serve ringsrum resp vestibul. Kylmaskincrna med el-
riiotordrlven kompressor, freonbehållare, kondensor och kondensorflaktar
are placerade under vagnen. Frisklufts intagen äro placerade på taket,
där även luftavloppen finnas In- resp uthlåsningcn sker hvär med sär-
skilda flälcfcar. Varje konditione ringsutrustning har tvä sådana in- och
utnlåsnrlngsaggrogat, se bildblad I2s3.

Alla motorer äro kortslutna trefasmotorer för 30O V, 50 p/s. Ström
till dessa erhålles från den under vagnen, placerade omformareno
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F.lväime"batteriom.a i do båda konditioneringsaggregaten ha en effekt
på vardera 11 Id/ vid 1000 V väimespänning, Kylbatteriet har en kyl-
Gffekt på 6500 kcal/ho Både värme- och kyleffektén regleras som förut
nämnts genom variabel<> intermittent tillkoppling, och som temperatur-
kännande organ envänueo en teimistor placerad i returluften*

3  .
Vejrdera konditioneringsaggregatot cirkulerar 2200 m luft per tynme»
Av donna utbytes for varje c."^.rkulation 50 ̂  mot friskluft ned
+5^0 utetomporaturc Vid lägre tenperatur är friskluftsmängden 25 %
r.od donna lägre fr:i skluftsmängd erhåller, var och en av de maximalt
48 rosande något ö-.^er 20 m-^ friskluft per timme*

Luftkonditionoringsaggrogatots konstruktion framgår av bifogade, bild-
blad-. Längst from omodolbaii bakooi ixiblåsningsöppningen synes motorn
mellan do båda. cirkulati.onsfläktainac Bakom dessa synes elvaimebatte—
ii,otj) som är sammansatt av 24 rörelomont, och bakom detta ligger kyl-
batterieto Luften suges in bo.ktill, passerar (filtren) kylbatteiiet
och värmebatteriet samt blåses därefter ut i kanalon i taket i mat-
sadcn resp kafeot» Från denna kanal går luften ned genom det perfo-
roradp taket*

Kyla.ggregatets konstruktion framgår av bifogade tva bildblad* Pa
fromsidon s;;,aies motom, som driver kylkompressom med kilrep* Over
kompressorns drivhjul syres den shuntventil med vilken kyleffekfcen
rogleroO', I övre vänstra hörnet finnes en ströniställare med ett
normadt driftläge, ett tvångskömingslägo och ott franr-läge* Denna ström—
ställare skall alltid ställas i från-läge innan kilrepsskyddot bort
tages. Automatikon tem annars starta kompressorn» Nedtill under dé
båda manomctrama synes ott tryckrelä-.. På den andra bilden visas
l^laggrega+otG baksidcV.. med den gemensamma fästplaten fÖr kondensor-
f läkt aggr c' ar -'on ne cf ä lid*

För luft konditionering sanläggningen gäller bifogade schema Mbr 105071*
Av detta framgår, att iTotcrerna ärv-' a-nslutna c ill ett ̂ fs^snät^ som
matas från omiomarcns 3^f as generator» r Jr varje motor finnes ett
motovskåp mod teimiskt överströmssj^dd i alla 3 faserna* De sex
motorskåpen,, som höra till ott aggregat, äro monterade i etk gemei^
samt stativ, se bifogade bildblad.. Fob sådant stativ finnes i varje
ventil ationsskåp.; På en täckplatta framför no torskåpen finnes en
åiterställningsknapp för varje motorskåp och i en oppmng under dessa
återställningsanordnir.ga^r är en röd fla-gga synlig^ da motorskapet
är tillsla.g0i,o Vid byte av motorskåp eller andra aiboten på dessa,
lossas först do båda fäs-bskruvama ett par varv, varefter motor-
skåx)et hakas av skruvarna och framdrages, vaivid alla delar bliva
•åtkomligao -^slutningskäbla.ma ä-ro tilltagna sa langa, att detta
är möjligt*

För motorerna finna-s även säkringar som kortslutnings skydd* Motorn
för ciikulations fläkt en och motorerna för takhuvsf läktarna ha gémen—
samma säkringar likaså motoremo. för de bada kondensorflaktama*
Eompressor-otorn ha«r icke några egna säkringo-rj utan som kort—
sluWngsskydd för donna motor tjänstgör 3-f asrätots huvud säkringar.

Ström för manövrering a,v motor skåp en uttages fr an en utav faserna-,
locbiing 24>. c ver en hjälp kontakt på kontakt or (39) till ̂ två rhanö-
vcrsträi\ssäkring'xr (40) och (^hlj en för varde.oa anläggningen* FÖr
igångsättning, resp frånsla-gning av konditionorangsnnläggninga.ma
finnas två manöveretrönställa-re (44) ocn (45) P^ kontrolltavlan*
För a.tt båda anläggningarna icke skola sta«rta samtidigt efter
3"t!röm avbröt t i t åg^/ärmc ledningen och bela.sta generatorn med de
rel-ativt höga startstrcmimarna.; fördröjes starten ojv mat sals avVdel—
ningens kon4iticnoringsonläggning med ett tidrelä (48) i ca 5 sek.
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Först starta cirkulationsfläktaina (l) och (2) stint därefter takhuvs—
fläktarna (3) och (4) resp (5) och (6), vilka äro förreglade över
varandras motorskåp, se schema Mbr IO5071,

Om snabb uppvärmning erfordrcas, då vagnen är kraftigt nedkyld, kunna
takhuvafläktarna stannas med en strömställare (46) på kontrolltavlan»
Någon tillförsel av friskluft erhålles då icke, utan det blir endast
innerluften, som kommer atii ciikulera runt genom konditioneringsaggre—
gatens väimebatterier.

Då uteteinperaturen är över +5°C, gå alla fyra takhuvsfläktama. Under
denna tenmeratur är en fläkt per anläggning bortkopplad av tennosta»-
tei^^ (42) och (43) härigenom minskas friskluftsmängden från 50 till
25 io,

Tämebatteriema fé6) och (67) äro anslutna till tågvämeledningen
över säkringarna (60) resp (6l) och kontaktorema (62) resp (63) samt
re^erdonen (64) rei^ (65}» Iterledningen från vämebatteriema går
över kontakt anordningarna (74) och (75). Kontaktorema (é2) och (63)
få manöverström, likström, över säkringarna (7é) resp (77), över en
Njälpkontakt på ciikulationsfläktarnas motorskåp (l3J resp (14) i
tillslaget läge, över öveihettningsskydden (72) resp (73) sant över
kontakten 249 å (b) - 25O A (b) i reglerdonen (64) resp {63)• Denna
kontakt är sluten, då styrrullen befinner sig inom valsens värmeon>-
råde.

Reglerdonen (é4^ och (65) fa ström från transfomatom (55)» över
sakii.ngama (fö; resp (59) samt över en hjälpkontalrt på cirkulation»-
fläkaoxTias moturskåp (13) resp (14) i tillslaget läge»

Reglerdonen reglera, som förut nämnts både vämebatteriemas och kyl—
'^gg^regatens inkoppling» Itet ena kylaggregatet inkopplas, då kontakten
249 -^"^50 A i reglerdonet (64) bryter manöverströmmen till väimekontak-
torn (62)» Hjälprelät (5é) får då ström från punkt 23O A på motorskåp
(lé), över en hjälpkontäkt på detta motorskåp i slutet läge, över
hjälpkontakten 231 A — 232 A på kontakter (62), över strömställaren
(53) oda tiyckvakten (5l)» Då hjälpreläet (36) går till, slutes manöver-
strömmen till. fflotorskåpen (19) och (20) för ko ndenso rf läktarnas moto
rer, strömkrets 23O A — 258 A, Över hjälpkontakter på motorskåpen
(19), och (20) får kompressoimotoms motorskåp (23) manöverström, ström
krets från motorskåp (19) 23O A, 264 4, 265 A, Förloppet blir detsairma,
då kontakten 249 B - 25O B i reglerdonet (65) bryter.

lÄ kompressormotom startar, ökas belastningen kraftigt på omformarens
växelströmsgenerator, och för att hindra att spänningen då sjunker,
Icortslutes en del av generatorns fältmotstånd (38) av kontakter på
hjälpreläema (36) och (37),

Lufttemperaturen övervakas med två instrument (78) och (79) på kontroll-
tavlan. D3ss a instrument äro anslutna till var sin motståndsgivare (sÖ)
och (81), vilka äro placerade i returluften bredvid reglerdonens gLvar-
re» Instrumenten äro korsspoleinstrument och matas med 24 V likspän
ning. Givarnas utseende framgår av bifogade bildblad.

130» Spis, stekskåp, brödrost och kaffekokaro

Fpr dfissa detaljer gäller bifogade kopplingsschema Mbr 105072.
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■'^•prlren ooh stekskåpet äro beskrivna i brev nr 10, kapitel 95* i)essa
djt ijcr aro närnligon exokt lika den utrustning, som monterats i
v-^vn litt Ib5 nr 5747 och scm även skall insättas i vagnarna nr
3748 och 49"

P.-^édliontcn är även lika den, som användes i vagnarna nr 3737-49».
ri brev 10. kapitel 100» •.

K.af.fekokeren är med undantf^g för elanenten lika den, som användes
i kafovagnarna litt CoBc. Den nmmer således 7 liter kaffe och
18 liter vatten samt är utförd av plåt med innerkärl av porslin
för kaffet» Kaffekokaren har 5 steatitisölerade el^ent, vardera
med en effekt av 800 W, totalt således 2,4 Elementen ärvs ut
förda för 220 V, och effekten uttages från spistransformatom
vid oreglerad spänning»

Kaffekokaren är placerad i köket mitt emot spisen» Kaffekokaren
är ansluten med ett vägguttag, och för temp.eraturfeglering finnes
on strömställare med vilken 1, 2-eller 3 element kunna inkopplas»

131" Köksfläfctar samt elutrustning för vattenledningen

För dessa deteljer galler bifogade kopplingsschema Mbr 105073»

Köksfläktama äro placerade i taket över spisen. Motorerna (l)
och (2) äro enfas skärmrolsmotorer»

De äro ahclutna mellan va-r sin fas och^'holledaren i ^fassysteraet»
Inkoppling sker direkt med stränställama (3) och (4) på väggen-
vid' tndan om stekskåpeto Fläktmotoreinä (l; och (2) samt punp—
motorn (5) ha gemensamma säkringar (?)» (s) och (9)» •

Pumuanlag,gningem har till uppgift, att pumpa vatten från förråd^an-
ka,ma i unäorredct upp till högtanken i kökstaket» 'Vattennivån i
högta^nken regleras automatiskt med en nivåregulator»

Pumprnotom (5) på-schema Mbr IO5073 inkopplas med ett motorskap
(é) ti]l 5-fäsnätet. Motorskåpet är försett: med termiskt över-
strönsskydd i alla 3 faserna, och som kortslut;nings'skydd finnaa
3 säkring-ar (i), {S) och (9)®

Nivåregi o ring en sker-med hjälp av ett. nivarelä (lO) och en dubbel—
elektrod (il) i högtanken» Nivåreläts primärspole är över säkmngen
(12) ansluten mellan ena fasen och nolledningen i 3-fnssystemet»
Cm högtanken lir tom, intar relä (lO) det på schemat visade läget»
ffiotorskåp (é) får då manöverström över kontakten 580-581 på relä
(lö), Gtrcrmkrets: 40, 580, 581. Motorskåp (f^) -startar då^pump-
rnotom, och denna, börj-a-r pun^a upp vatten i högtanken» Da vatten
nivån stigit till den övre elektroden, erhålles en sluten stiönv-
krots från punkt 582 på nivåreläts sekundärspole, genom den övre
olektio den, genom vattnet och till kärlet samt därifr^ till^^
piurkt 583 på nivårelät och genom sckundärspolen. De båda relä-
sT)Ola,riia, verka, som en transförm<?.tor, och da strömkrstsen slutits
på angivet sätt, kommer det att ga en ström fram ^nom sekun—
därlindningen. Relät bryter då kontakten 580-581 och sluter
kontakten 582-584» Den sistnämnda kantakten ".r en hållkontakt,
och hållströinmen går genom den nedre elektroden i hogtanken»
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Hållströmskretsen kommer således att vara sluten^ ända- tills vatteiv-
nivån sjunkit under den nedre elektroden. Då så är fallet, sluter
relät på riytt kontakten 580-581 och förloppet upprepas.

Spänningen på reläts sekundärsida uppgår till 560-580 V och strömmen
genom vattnet' till • ca 9 mA.'. . . .

Om pumpmotörn står stilla, och vattennivån "befinner sig mellan den
övre och den nedre elektroden kan man starta pun^imotorn, for att:
kontrollera att den fimgerar, genom att tlyeka in knappen (l5)*
Motorn går endast, så länge knappen hålles intiyckt#

Samtliga c^parater och säkringar för pumpanläggningen äro samlade i
ett stativ i ett, skåp över toaletten. Skåpet är åtkomligt: från kökets

För vattenupuvärmning finnes en vattenvärnare (is), som rymmer ca,75
liter, den är eicakt lika de vattenvärnare som användas pa vagnarna
litt Rn5 nr 5747-49 •

Vämeeffekteh uppgår till 11 kW- vid 1000 V fördelad pa 5 element,
vardera på 2,2 kW,- 200 V. Samtliga element äro serLekoppl^e^ Vid
800 V nedgår effekten till ca 7 kW« Elementen äro steatitisolerade
och inskjutna i tu*ber.

VattGnvärn.aren är via en kontakter (l5) och en säkring- (l4) ansluten
till den genomgående tågväroeledningen, se schema Mbr 10507^5*
ledningen går över kontaktdonen (2l) och (22).

För reglering äv temperaturen äro vattenvärnarna försedda medlen
teimostat (20), som bryter manöver st rommen till kontaktorn vid en
temperatur av ca 70^0 och sluter på nytt vid ca 65 C.

Vattenväimaren är även föroedd med én överhettningsteimostat (l9)j
som förhindrar att elementen äro inkopplade vid för lågt vattens tand.
Denna termostat skall vara inställd på 85 C.

Kl kontaktorn är tillslagen och uppväimning pågår, lyser signallampan
(16).

För kontroll av vattenståndet i förrådstankarna finnes en vattenstånds-
mätare (26) med givare (27) o Denna anläggning är tidigare "beskriven
i brev 11, kapitel 121.

I fö rråd st ankarna Ännas även två väimepatroner (28) och (29), en i
vardera tanken. Värmepatronorna äro utförda fö^r en effekt av 550 W,
500 V. De ärc' seriekopplade och anslutna till elväomeledningon,- se
även schema 105069*

I varje restaurangvagn finnes dessutom en V^C—stolp/'aroare (30)., vär—
mare för avloppen från diskhoarna (53)j (34) och (35) och väimare
för avloppen från förrådstankarna (37) > (38) och (59).« .ffirledningen
mellan de "båda förrådstankarna värmes med. ett värmGrör (36)•. Som
framgår av schema I^Ibr IO5073? matas dessa varmare med växelström,
28 "V, som erhåliés från spistransformatom.

Varmama skola vara inkopplade under tiden november — mars och fran
ko pplade under tiden april - oktclter, som framgår av skyltarna vid
ströms tallarna (31) och (40) i vat tena^pparat skåpet •
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132. Kylskåpsma^kine ri

Detta är i huvudsak lika som i restaurangvagnarna litt Ro3 nr
3747-49. Kyl skåp smaskinerict, vars koppling framgår av bifogade
schema I.ft)r 106998? består av'ett. komp res so ragg re gat mod motor
typ REV 4,5/2, 1,3 hk, 600-1000 V I6 2/3 p/s, 925 r/m. Motorn
är utförd ventilorat kapslad med repulsionsstiart aamt med extra
kraftig kortslutningGanordaingfe Motorn och kortslutningsanord
ningen äro av Pllektromekanos fabrikat och av sainma typ som övriga
kylskåpsmotorer vid SJ*

KornprGssoimotom (4) inkopplas med kontaktom (3) och ström-'
ställaren (2), vilken även. är försedd med en hjälpkontakt, som
sluter manöverströmmen till kontaktom*

Då G t roms t äll aren (2) är tillsla.gen, lyser en signallampa (.b).
Manöverström för kyiskåpsmaskineriets apparater erhållas direkt
från batteriet y således oberoende av huvudstrx5mställarens ställ
ning® Det är ordnat så, för att kylskåpet med hänsyn till in
lastade varor skall kunna hållas nedkylt, även då 'vagnarna under
kortare tid stå avställda men anslutna till vännepost.

För att manöverström icke skall uttagas från batteiiet vid stiöm-
avbrott i tågvärme ledningen, då ju motom icke kan starta, fin-'
nes ett nollspänningsrelä (lO) med likriktare, som över säk
ringen (11) är ansluten till spistransformatom, uttag 34 V.
Vid strömavbrott i tågvärmeledningen biyter detta nollspännings
relä mar.öv ers trän sk.?c t sen för kontaktör (3) J^^d kontakten
600 - 601.

Kom^presscimotorns in- och urkoppling bestämmas, av en termostat
(6) m6jd sin känseikropp i frysavdelnihgen. Tenperaturen där
skall vara -2^C» Teimostaten kan förbikopplas med strömställa-
ren (?) i kylmaskinrummet.

För frånskiljning av kompressoimotom vid onornala didftförhal-
landen finnos en tiyckställare (5)-

133* Rln/:{lednin/:y och utvändiga si/naaler

För donna utrustning gäller bifogade topplingsschema -Mbr 106999*

Rin^:^ledningon bostår av 13 tryckknappar, en vid varje bord
och en i kassörskans hytt, samt en summor i penteilet.

Ringledningen ar utförd för 24 V och eihållor ström
v a,gno ns 1 i ks t rem s anl äg gning öv e r huv u ds t rö ms t äl 1 aren ( 2 ) ,
vilken också är huvudström.stalla.re för manöverströmmen

till köksapparatema.

De utvändiaa si/nalerna bestå av 2 signallarrpor med blått,
glas på vardera sidan av vagnen. Då tågvärmeledningen är
spänningslös, och vagiens köksutmstning m m icke fungerar,
lysa larapoma med växlande sken, för att. underiätta lok—
porsonaJen om att det är spänningslöst.
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Signallampoma inkopplas av ett noll^änningsrelä (5)> som över en
likriltrbare är anslutet till spistransfoimatom, uttag 34 V. Ljusväx
lingen mellan de båda lamporna åstadkommes med ett blinkdon (6), som
startas av noll spänningsrelät (5). Blinkdonet och nollspänmiigsrelät- , .
äro planerade i vatténapparatskåpet.

134« Anvisningar för felsökninie:

Allmänt

Utför alltid felsökningen metodiskt.

Undersök först att någ:5t fel icke uppstått på vagnens stiömkäliori
Koncentrera sedan felsökningen till den del av anläggningen dan felét
visat sig. På ritning Llbr IO9478 visas schematiskt vagn^s sttömkällor
och de olika delar varav anläggningen består. Sammanbindningslinjerna
ange vilka strömkällor sam varje anläggningsdel är beroende av. ,

Kontroll av värmens stiömkällor

Slå till huvudströmställaren i belysningsskåpet. .

Se efter på kontroll tavlan att alla* strömställaro sta i rätta lägan
och att omfomaren går samt att laddning äger rum.

Om omfoimaren inte går kontrollera att vagnen är kopplad tilL
eller värmepost och att spänning finnes. Bet senare undersökes
">'Impligisv, genom att mäta spänningen (34 punkterna
j\IS2 och 03 p"'å kopplingsplinten i omformarapparatskåpet. ■ •

Om spänning icke finnes undersök sakringen för* no 11 spännings re läe ma
i omfomaropparntskåpet och säkrxngen för spistransfoimatom.

Byt don felaktiga säkringen,

Oiri omformaren icke går trots att spänning finnes undersök manöverströms-
säkringen i omformarapparat skåpet och omfoima.imotonis säknng. Om
dessa äro hela tag fram schema lilbr IO3O66. Kontrollera i första
hand att nollgoänningsrelä (20) gått till. Kontrollera sedan att
kontaktorema (6) och (7) går till. Om dessa fungera fimes
felet i omfoimannotoms huvudkrets. Om kontaktorema (6) och (7/
icke gå till finnes felet med all sannolikhet i manöverkretsama.
Undersök dessa systematiskt med hjälp a.v voltmetor eller piovlampa
till dess felet lokaliserats.

Om omfoimaren startar men utlösning sker efter en stund kontrollera
■ att fältsäkring (37) är hel, att likstiömsgeneratom tar upp ^
spänning och att relä (19) fungerar. Har under denna undersökning
inget fel konstaterats, är felet a.tt söka i omformaimotoms huvud-
krets. ■

Om omfomnren går, och laddning äger rum samt växelströmsgeneratom
lämnar Ränning finnes inget fel pa va.gnens stiDmkallor.
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Kontroll av vagne.ns övriga utrustrdn|g

Konc-entrera felsökningen på den del av anläggningen där felet visat sig<

Tag fram schemat för denna del av anläggningen (Se Ivlbr 109478).»

Konticliera att alla strömställare i de "felaktiga" kTCtsama äro
ställda i rätt läge, att snältsäkringarna äna hela, och att
apparater med termisk utlösning icke lös"b ut.

Kontrollera att. spänning finnes på de inkommfinde ledningarna (se
schemat). Följ därefter med voltmeter eller piovlnmpa varje
strömkrets och kontrollera att; ledningarna äro hela, att det
icke är avbrott vid kontalctställen, samt att apparaterna fungera
på rätt sätt... •

Fel som visar sig genom att en viss säkring smälter upprepade gånger
lokaliseras lämpligast påföljande sätt:
Koppla bort samtliga strömkretsar som matas över säkringen»

Sätt in en ny säkring och koppla sedan in en strömkrets i taget.»

Denna in- och urkoppling kan oft?T. ske enbart med normal manövre
ring av i utrustningen ingående strömställare. Iakttag säkringen»
Då denna smälter, ligger felet sannolikt i den sist inkopplade
3trömk.retsGn,

Några exemrel på felsökning

I vagn.anmärkningsboken står antecknat:

Fel på luftkonditionering, köksfläktar och pump»

Slå till huvudströmställoren i belysningsskåpet.

Se efter på kontrolltavlan att alla strömställare stä i rätta lägen,
och att omformaren går, samt att laddning äger rum. Härvid
konstateras att omformaren startar, men att utlösning sker
efter en stund.

Tag fram schema Mbr IO5O66.

Kontrollera fältsäkring (3?) (Säkringen hel).

Slå ifrcm strDmställ.3.re (23).

Återställ reläoma (12) och (29) genom att, trycka på tryckknapp (27).

Koppla, in en voltmeter till punkterna I50 och I63 på koppling»-
plinten i omformarapparatskåpet.

Slå till strömställare (23) (omformaren startar på nytt-) och
kontrollera på voltmetem att .generator (3) tar upp
spänning. Kontrollera scmtidigt att relä (19) fungerar.
Härvid konstateras att generatorn tar upp spänning men att.
relä (19) icke fungerar.
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Felet är att söka antingen i reläet eller i manöverledningaxna till
spolen.

Undersök snolen. Härvid konstateras avbrott.

Byt reläspole och prova,, anläggningen på nytt.

I vagna.nmärkningsboken står antecknat;

Fel på lysrörsbelysningen.

Sia till huvudströmställaren i belysningsskåpet.

Se efter på kontrolltavlan att alla strömställare stå i rätta lägen
och att oiTifomaren går somt att laddning sker. (Omfoitnaren
fungerar nomalt).

Tag from schemra Mbr IO5O68,

Ställ lysrörsströmställaren i läge 3.

Kontrollero. o,tt lysrören lysa. Nu matas lysrören från växelströmsge-
neratom. (l detta fall fungerar anläggningen norma,lt).

Slå ifrån omformaren med hjälp av ström ställ aren på kontrolltavlan.
Nu matas lysrören från batteriet. Härvid konstateras att de
mittersta lysrören i ron^iema (60) och (6l) icke lysa.

Kontrollera i första hand säkringen som skyddar kretsen.
Genom att följa ledningarna på schemat konstateras att säk
ringarna (6) och (7) bör undersökas. Härvid konstateras att; säk
ring (6) hor smält.

Byt säkring. Ben nya, säkringen smälter omedelbart.
Felet måste ligga i kretsen 711-712-713-714-780A-780-781-782-
783.

Slå till oraformoren med hjälp av strömställaren på kontrolltavlan.

Ställ lysrörströmställaren i läge 0.

Byt säkring och iakttag när den smälter igen (Ledning 712 har spän
ning).

Ställ lysrörsströmställaren i läge 3 (ledn 713 har spänning).

Slå ifrån omformaren med hjälp rar strömställaren på kontrolltavlan.
(Relä 18 faller och ledningarna 714-7804-780-781-782-783 får
spänning). Härvid smälter säkringen. Felet måste ligga i relä
(is) eller de sist uppräknade ledningarna. Undersök relä (is).

licgga ledningo,ma. Härvid upptäckes jordfel i ledning 714»

Avhjälp felet och prova anläggningen på nytt.



brev nr 12

Ritningar:

1. Mbr 105077

2. !l IO5O66

3.
11 106997

4.
II 105067

5.
II 105068

6 • II 105069

7.
II 105070

8.
II 105071

9.
II 105072

10.
It 106998

11.
II 105073

12. II 106999

13.
II 107006

14,
II IO5O82

15.
II 107005

16. II 1050BI

17.
II 109478

10, Blad 12:1

II 12:2

20. II 12:3

21.

22.

23.

24.

23.

26.

27.

28.

29.

30.

^rcitplncering

Kopplingsschemn för omformar- och batteiikreteair

Kopplingsschema för spistronsfoimator med trans-
duktorro gulator

Kopplingsschema för glödlnmpsbelysning ••

Kopplingsschema för lysrörsbelysning'' - .

Kopplingsschema för elväimeledning i köksavdelning,
korridorer.och vestibuler - • ■ • .

Kopplingsschema, för elyäitneledning i s^iirveringsav
delning (Väggsystemet)
Kopplingsschema för luftkonditioneringsanläggning
(Taksysteraet)

Kopplingsschema. för spxs, stekskap, brödrost och
k-^ffekokare

Kopidingsschem- för kylskåp

K'opplingsschoraa för köksfläktar samt elutiustning
för vattenledning

Kopplingsschema för ringledning och utvändiga
signallampor

Principschema för reglerdon (Väggsystan)
Kopplingsschema för reglerdon (Väggsystem)
Principschema för reglerdon (TaJcsystem)
Koi.plingsschema för reglerdon (Taksystem)
Schematisk sammanställning av ela,nläggningon i
Ro5 nr 4407-15, 4467-72.

Schematisk sa/nmanställning av vagnens strömkällor

Principskiss över "väggsystemet"

Pj^xicipskiss över en luftkoncHtioneringsanläggning

Bilder

Orrfoimarc

Lådor med startmotstånd och högspänningsapparater. Låda med fält
motstånd för växelströmsgenerator

Omf o imarapp".rat st ativ

Vibratoromfoimarc och trancformatoraggregat

Lysroroamatur med nodfälld plexlglasskärm

Appr'.r'.tstativ i bolysningsskåp

Kont''"kt don

Reglerdon '

Reglerdon för taksystemet

Reglerdon för vö,ggsystemet
V g TT



>!• Reglorcbn sett från sidomr'-

52. MotståndsgivarG för tc.k- och väggsystom

33. Tormistorer för tak- och väggsystem

.34, Apparrtstativ i ventilationsskåp

35 • Apparat stativ med säkringa.r och tidrelä

3(1». Luftkonditioneringsaggrega.t

37. Kylaggregat framsida

38» Kylaggregat baksida

39, Stativ med säkring^x i spisapparat skåp

40, Stativ i vattena-pparatskåp

41» Kontroll tavla.
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