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135 • Automatisk temperaturre,g:lerin^ i sovvagnar

I sovvagnar litt Ao3b nr 4554^4563? AC06 nr 45é4-4583> -A-Coö nr 4590--4609
och i C0I4 nr 4OIO och 4012 regleras temperaturen automatiskt; i kupéerna»
Varje kupé utgör i elektriskt avseende en enhet och temperaturen i de
olika kupéerna kan därför inställas på önskat värde oberoende av tempe
raturen i övriga kupéer.

Den elektriska utiustnin^n i varje kupé för uppväimning och temperatur-
regleiing framgår av bifogcade principschema Mbre S—11746• I varje kupé
finnas två kaminer, en kamin typ B2^ 1000 V, 1000 W under soffan och

• en k.amin typ B3, 1000 V, 500 W under fönstreté Dessa kaminer äro kopp
lade parallellt och anslutna till en värmestronbrytare-:, som är monterad
på golvet under soffan vid korri-dorväggen. Strömbrytaren manövreras
frSn korridoren med en fyrkantnyctel, vilken trädes på en a«rm, som går
igenom korridorväg{.;en nere vid golvet. Strömbrytaren har 3 lägen, vilka på
skylten vid manöverarmen äro beteclmade "Varrhe från", "Automatreglering
(Nomalläge)" och "Värme till, Handreglering". I läge |^^Värme från" äro
båda kaninerna urkopplade. I läge "Automatreglering" fa kaminerna ström
från den genomgående tågvärmeledningen genom en huvudsäkring, en kupésäk
ring och över en kontaktör. I detta läge skall strömbryta^ren "hormalt vara
inställd. .1 läge "Värme till, Handreglering" få kaminerna ström direkt
från aea genom;^ende tågvärmeledningen genom en annan säknng än vid
cautom-disk reglering. Vid fel på automatiken in— och urkopplas kaminerna
för reglering av temperaturen genom atV: ställa strömbrytaren i lägena
"Värme till" resp "Värme från" för hand.

Den förut nämnda kontaktom, som in- och urkoppla.r kaminerna vid
a.utomatisk tempcraturreglering, styres av en teim.ostat och en tempera-
turregulator montcra-de på väggen vid spegeln i kupén.

Ternostäton, vars utseende och konstruktion framgår av bifogade bild-
bi <ad, består av en kont akt termometer innesluten i en metallhylsa. ̂
Terrnometerkanalen, som innehåller kvicksilver, är utvidgad' pa tva
ställen, nedtill och på mitten. Kring utvidgningen på mitten ligger en
värmespiral, som utåt är skyddad med värmeisolerande material. I övre
änden på termometerkanalen äro två kontaktstift insmälta, och kvicksil-
verpela.ren bryter och sluter förbindelsen mellan dessa kontaktstift
allt efter temperaturväxlingarna. Kvicksilverpela^r^ns höjd är beroende
dels på temperaturen hos den luft,' som omger den ned2?G kvicksilverkulan,
och dels på uppvärmningen genom värme spiralen. Värme spiralen och ton-
taktstiften i termometerkanalen äro anslutna till 4 kontalcfcstift i en
stift sockel fastklämd vid kontakttermometem. De inkommande ledningarna
äro anslutna till hy 1 skönt akt e3r i en fästplatta för termostaten.
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TcmpGr^turrogul.-^.torri, so ■bifogade bildblad, är en liten .låd.a, som inne
håller en roostat, två fasta motstånd och ett relä. Med'iwstaten in-
ötällcrj önskad kupdtempcratur. I läge "Låg" erhålles ca Ib C, i läge
"Medel" (på några regulatorer "Noimal") ca 19 C och i läge "Hög" ca
2'fQ,, Relät tjänstgör som mellanrelä för manövrering av den förut
nämnda, kontrJctom. Kontaktoma i toimostatön äro nämligen för klena
för att, kunna sluta och biyta kontnktoms mnnöverström direkt. Med
ett par kontakter på relät omställes även förkopplingsraotståndet för
vämcspiralen i termostaten.

Temperaturregleringen tillgår på följande sätt, varvid förutsättes
att-värmeströmbrytaren står i läge "Au tomat reglering" och att terape-
roturen i kupén är så låg, att uppvämning erfordras. Genom plusled-
ningen 52, se schema Mbre .''>•11746, går manöverstiäm över kontckten
al på relä a och vidare genom ledning 60 till kontaktom med återled-
rdng genom minusledningen 53» Kontaktom går till och sluter strörrv-
krotson genom feiminerna, sc.m börja alstra värme. Frän temperaturregu
latorns anslutrdngskontakt 5, vilken är förbunden med .pluskontakten 2,
går mnnöverström dels genera reostaten KL och det fasta motståndet R2
och dels över kontakten .a2 på relä a och'det fasta motståndet R3 till
värraespiralen på termostaten genom ledning 59, återlédrrmg genom led
ning 53<, Kvicksilverpelaren i termostaten påverkas, då både av luft
temperaturen i kupén och av värmespiro,len.

Om temperatuiTegulatom är Inställd på isfc, och l.ufttemparmaturen i
kupén är relativt låg, dä uppvärmningen börjar, enl fig l.på bifogade
kur/olad Mbre 3-117571 femraer kontfikto rn atil vare. kontinuerligt
till slagen under sj-äJva uppväimningsperioden. Lufttemperaturen stiger
därför relativt snabbt upp till det inställda, värdet. Kvicksilverpe-
1 aren har då, genom invorkan av -lufttemperaturen och värme^iralen
stigit så h'r-d, att det uppstår kontakt mellan de båda kontakt stiften
57 och 58 o Detta har till följd, att relä a går till och bryter ma
növers tre nmsn till kontaktc.rn, som i sin tur oryter stfötimen till
luaminoima, se schem<e, L.Tbre 3-11746. Kont.åkten a2 pa relä a bryter sam
tidig;!; stitimlcretson genom motståndet R3, varvid uppvärmningen av*
Ir/icksilveipcl-aren geriom vLLrmespiralen a-vtar» Kvicksilveipelåren
kommer häiågenorn att sjunlca, och då det blir a-vb.rott mellan kontakt-
,stiften 57 och 58 faller rölä-a, och kontaktom går till på nytt,
varefter .kopplingsförloppet upprepas.

\'id uppvänfining enl fig 1 kurvblad Hlbre S-11757 äger intcrmittent kopp
ling; rum någ;ra gånger, d-å det, inställda ton^era-turvärdet uppnåtts.
IJnd-or uppväimningsperioden har emellertid kaminema. tillförts mera.
effekt och bliimt varmare än vad som erfordras för att halla kupétem-
par-aturen vid 18°G„ Temperaturen stiger därför ca. 1 C över det in
ställda värdet, varvid det kommer att uppstå kontinuerlig kontakt
mellan stiften 57 och 56 i termostaten. Detta har till följd, att ^
kontrkto.rn kommer att va..ra frånslagen och kaminema urkopplade, sa
länge tonpera.turen överstiger; det .inställda, värdet.

Då kaminerna svalnat, och kupétenqienaturen sjunkit till det inställ
da värdet börjar på nytt den intermittenta, inkopplingen av kaninerna.

Gonom värmG .cpirr lens inverkan avpassats in- och urkopplingsperio-
domas längjd a-utomatiskt efter det rådande värmebehovet. Om det
är .stor skillnad mellan utetemperatur och innetemperatur, bliva
inkopplingpperioderi.ra långa, och frånkopplingsporiodemn, korta,
och medeloffokton hos L minGrria blir relativt hög. Om det är liten
skillnad mellan utetemperatur och innctomporatur, bliva, inkopp-
lin ,g &p c rio de ma. kort.a, och urkopplingsperiodema. langa, va,rför medel—
■effekuGj;;.. hos kaminerna blir låg. Efter uppväimnings- och insväng-
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ningsförloppat hålles på detta sätt lufttemperaturen i kupdema prrk;-
tiskt t-'^.gGt konstant •

Sora förut nämnts är dot den totnln uppväimningen från luften och
väimespir?^d.en tillsammans som bestämmer kvicksilveip el arens höjd
och däimed temperaturnivån, önskas kvicksilveipelarens uppväimndng
genom värmespirs-ltnj måste lufttemperaturen stiga högre^ innan inter-
mittonta kopiplingen börjar. Ökas uppvärmningen genom värme spiralen j
börjar den intermittenta kopplingen vid lägre lufttemperatur. Genom
att med reostaten R1 ändra strömmen genom värmespir-alen och däimed
uppvärmningen av kvicksilvoip.elaren km man alltså variera kupc^temipera-
turen. Fig 2, kurvblad Mbre 8-11757, visar regleringsförloppet vid
ändring av kupétemperaturen från 16 till 18 C med reostaten pä tcrrv-
]) G ra tu rre gul at om.

Vid kontroll av anläggningen brukar mm nomalt kunna höra, att relä-
oma och kontaktorerria gä till och från. Man skall givetvis även kanna
efter, -^tt kaminerna äro varma^ Om temperaturen är så låg, att kon-
taktom ständigt är tillslagen, km man kontrollera automatiken genom
att andas lätt mot den nedre kvicksilverkulan i temostateno Ar tenv-
peraturen så hög, att kontaktom ständigt är frånsla.gen, ka.n man
konbrollera^ antomatiken genom att lossa„ temostaten och dra. ur den
och sätta in den i stiftsockeln och samtidigt lyssna på relät och
kontaktom.

Kontaktoms utseende och konstitiktion framgår av bifoga.de bildblad.
Kontakten är utförd för 6 A, 1000 V och manöverspolen för 3,6 ,W vid
24 V. Till slags spänningen är 18 V och högsta tillåtna spänning är
30 V. Ifentaktom" går ständigt till och från och utsättas därigenomi
lör storr?. .päkänningar och slita^ge.' Kontcaktorema skola, därför ses
tii:^ regelbundet. Alla rörliga delar, den " böjliga ledaren och kontak
terna skola speciellt övervakas o

Kontaktorsta.tivet är även utformad som hållare för kupé säkringen, och
på kontaktom finnes en skylt, som anger till vilken kupé kontaktom
och säkringen hör.

Alla kontaktoroma äro montera-d. i en gemensam kont aktoriåda-, se bi
fogade bildblad. Kontaktorcma äro fastsatta med tre skruvan, en framr-
till under hålet för säkringen och två upptill över magneten. För huvud-
strömmen finnes en knivkontakt på baksidan, av kontaktom. I de först
utförda anläggningarna användes kontaktorer av tyskt fa^brikad. I
vrvjnama litt AC06 nr 4590-4609 blir det kontaktorer tillverkade" av
Asea. Kont aktörerna, av tyskt och svenskt fabrikat äro någct olika
utförda, nen de äro fullt utbytbara sinsemellan.

Kupésäkringama, 2 A, 1000 V, äro rörsäkringar av ny typ med hölje
a.v porslin och med båda. kontaktblecken i samma älnde. Vid änden av
dot ena kontaktblecket finnes en liten indikeringsbrieka, på vilken
mm kan se, om säkringen är hel, oller om den har anält.

Av bjjfogade schornan Mbr IO52I3 och Mbr 34697 framgår hur den komi-
plotta värme anläggningen i de nr-imnda. vagnarna är utförd, Noll edn ing ar*-
na. från kaminema i kupéerna äro dragna till en nollplint i kontakton-
liidan. Övriga nolledningar från kaminer, vadtenvärma.re, värmebatferier
och bolysningstrmsformatorer väro dragna, till en gemensan nollplint i
on lS.da ungefär mitt under vagnen c Vid isolationsprovning (testning)
skall man lossa de med jordtecken försedda ledningarna, en vid noll-
plinten i kontalvtor låd an och en vid den separata, nollplinten. Man
bör dessutom med hjälp av säkringarna, och värmestrDmbryta.ma delca
upp anläggningen i två eller tre grupper, emedan läckströmmen annars
blir för stor.
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136 c Konst^intspäniiinAsdon med likrikt"'.re

I de i föregående Ic^.pitel 'beskrivna värmeanläggning'am<a med
automatisk temperaturreglering fordras likström som mnnöverström
för konfc.ektorer; reläer och termostater» Det är mindre lämpligt
.att taga ström frän 'belysnings'b<attGriet» Manöverströmmen är
visserligen icke stor, men då vagnarna vintertid kunna, stå a-vställda

flera dygn med värme, på, skulle 'batteriet bliva helt urladdat.
Manöverström tages därför från tågvärneledningen genom en trans
formator och ett konstantspänningsdon med likriktare. Donet är
utfört så, att när vä.xelspänningen variera.r mellan 18 och 36 V,
hålles den a,vgi.vna likspänningen inom gränserna 23-25 V, även .
om belastningen s.^^mtidigt varierar från 0,2 till 3

Kon.atantspänningsdonot med lilcrikta.ren visan på hifoga,de bild-
blad och kopplingen framgår av fig 1 på hifogaxie schema, och
kurvblad ITbrc S-1175é.

S.iälva, konstantspänningsdonet består a.v en huvudtransfoima.tor'
T 2, en seriotransform.atcr TI och en kondensa.tor Cl.

Huvudtran.sfoimatoin T 2 är en mättad transformator med 3 lind-
ning.ar:

e, är Tjrlmärlimbxing
f, är- sekundärlindning
g, är en lindningj som ger en tillsatsspänning

Genom att trmisformatom är mättad, får den en sekundärspänning,
som vrrjcrar raidn-^t obetydligt vid ändringar i primärspänningen.

Soiietranafoimntorn T 1 har kärna med luftgap och två skilda lind-
ningar» primärlindningen a och sekundärlindningen b. Transfor
matorn'är omättad., Don sekundärt inducerade • spänningen kommer ■
därför -att vara direkt pröpörtiohell mot strömmen genom primär
lindningen»

Lindning.arna. a. på T 1 och e på T 2 äro serie kopp l<ade, och över
dess.a ligger den inkommande växelspänningen Uv. Lindningam,a
b på T 1 och g på T 2 äro anslutna till likriktaren V 1. Lind-
ningama b och g ge tillsamm.ans en spänning, som efter likrikt
ning blir 23-25 'V»

'Fig 2 på kurvblad Mbrc 3-11756 åskådliggör konstantspänningsdonets
VGikningssö.tt,, Kurvan visar dels strömmen genom kondensatom
C 1 dels ctrötrmen genom lindning e på T 2 vid vo.rierande spän-
nj-ng på denna, lindningo Strömmen i genom- lindninga.ma. a pa
T 1 och e på T 2 utgör skdllnaden mellan en ström med positiv
fasförsk.lutning ors.^ad av induktnnsen i transformatorerna
T 1 och T 2 och on ström mod negativ fasförskjutning orsak-ad
av kapacitonsen i kondensatom Cl.

'Vid låg spänning, Uvl, blir skillnadsströmmcn il relativt stor,
och denna, .ström adstrar då en rela.tivt hög spänning i lindning-
h på T 1,- Vid låg primärspänning är anellertid tillsa.tsspän—
ningen frän lindning g på T 2 låg. Den höga. spänningen fran
l.mäning h och don låga från lindning g adderas, så att den ■
a.vgivna spänningen blir den rätta..

Stiger d.en inlroirrnande växelspänrd-ngen från Uvl till Uv-2, minska.r
skiilnadsström till värdet 12., Då skillnadsströinnen minskar,
minsk'''r -ävGn .spännin'aen över lindning o pa. T 1 men i stället ^
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stiger tillsrtsspänningen från lindrång g på T 2. Dessn variationer
i spänningen äro .awägdca så, att, summan av spänningarna från lind-
ningerna, b och g alltid blir pir,ktiskt ta.get densamma,.

Det beskrivna verkningssättet gäller, då konstantspänningsdonet a2>
betar inom området till vänster om resonanspunkten, se fig 2 på
kurvblad Mbre S-11756. I verkligheten arbetar konstantspänningsdonet
delvis även till höger om resonanspunkten vid hög växelspänning.
Skillnadsotroirmnn, . som går genom lindning a på transformator T 1, kom
mer då åter att stiga, men denna ström har då motsatt Dasriktning mot
skillnadsstrommen i det tidigare beskrivna regleringsförloppet till
vänster cm resonansp'ankten. Den Ränning, som induceras i lindning b,
kommer därigenom att motverka den höga spänningen i lindning g, så
att den avgivna spänningen blir den rätta. Då växelspänningen stiger
från 18 till 3é V, varierar växelströmmen från ca 9 å till ett mini-
mivärde på ca 5 å och stiger därefter åser till ca 9 å.

Kons tant spänningsdonen äro inställda så, att de ge maximalt 25 V vid
0,2 A belastning. Om spänningen behöver justeras, kan detta ske genom
flyttning av ledarna 1 och 2 på lindning g på transformator T 2, se
schema I.lbre S-1175é. Flyttas ledare 1 från b 2 till b 1, stiger span
ningen ca 1,4 V. Flyttas ledare 2 från exempelvis b 4 till b 5? sjun
ker spänningen ca 0,3 F. Grovreglering kan således ske med steget
b 1-b 2 och finreglering med stegen b 3-å 6.

I konstant Rännings donet ingå två säkringar, en på 10 A på växel
strömssidan och en på 4 å på likströmssd-dan.

Bel.ysninccsanläf^gnin.^ i vagnar litt BCo2 nr 4584 och 4585 ,

137 • Allmäni

Dc nämnda vagnarna äro utrustade mod en hjulaxeldriven generator och
med ett alkaliskt batteri. För reglering av generat o i-spännin^j^n an
vändes en bandregulator, och för reglering av lampspänningen användes
en kolrcgulator kombinerad med ett tickande relä.

För allmänbelysning användes lysrör av värme lekt ro dtyp för 220 V,
växelström. Vid låg battorispänning och nattetid slackes lysrören,
och i stället tändes en nödbolysningslampa i varje armatur. I både
andra och tredje klass avdelningarna finnas läslampor. Nödbelysnings-
Icampoma och läslåmpoma ä,ro glödl;vnpor för 24 V.

Ffr tandning och släckning av belysningen finnes en bolysningsomkopp-
lo,rG rncd läLgena O, l/2 och l/l. I läge O är all belysning släckt. I
läge 1/2, som användes i dagtrafik, kunna läslanpoma vid behov tändas.
I läge 1/1 tänd.os allmthibelysningen.

VäAelström till. lysrc)ren alstras med en turboväxelriktare.

För belysningsanläggningen gä-ller bifogade principschema Mbr IO3IQ9
och belysningsachema Mbr 105308»

Var dc olika belysningsapparatema äro placerade framgår av bifogade;
skiss över appa.ratskåpet och plan över vagnen, .
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158 r Likströrnsutrustnin/:;

_Generaj:ora är utförd för*4>8 kW, 15O A, 32 V, 660-2400 r/m och ar
i huvudsak lika noimala tåghelysningcgcneratorer med rörlig horst-
hrygga» Generatorn är monterad på utsidan av ena hoggin och drives
med ett kardandrivdon från en axelände» Generatorn och drivdonet

tillses och skötas lika som motsvarande utrustning på vartliga •
vagnar» •

Ba^t£iået s,r ett standard tåghelysningsbattori på 2x20 celler,
20Ö Ah.

Fält regulatorns 'konstruktion framgår av bifogade schema Mbr
107246. Regulatorn består av en vrldna^et (2) med en magnet-
lindning (5) och en kompoundlindning (6). Magneten böjer två
silverband (l6) mot ett av lameller bestående kontaktsegnent (is),
Magnetens vridkraft motverkas av fiädem (l9)» Lamellerna äro
anslutna till ett stegnotstånd (l?)? vilket är inkopplat i gene
ratorns fältkrets. Magnetens rörelse dämpas av ett oljedämpdon.

När generatorspänningen stigit till det inställda värdet, börjar ■
ankaret röra sig vid tilltagande tåghastighet. Silverbanden, som
i början legat emot alla lamellerna och därigenom kortslutit
hela stof^notståndet, böjas härvid åt sidan, varvid stegTiotståndet
inkopplas i serie med generatorfältet. Vid varierande generator
varvtal regloras generatorspänningen på konstant värde, genom att
en större eller mindre del av stegmotståndet kortslutes med de
böjliga silvcrbandon» Stegmotståndot nr indelat i så många steg,^
att regleringen blir praktiskt kontinuerlig.. Spänningen mellan
närliggande lanoller i kontalctsegmentet blir härigencm även mycket
låg, varri det icke kan uppstå några ljusbågar mellan lamellerna
och silverbanden.

Kon^oundlindningen (6) höjer gcnora^torsp.änningen något vid stigande
belastning. Lindningen är som framgår av schema Mbr IO7246 kopplad
över de båda motstcnden (il) och (l2), söm ingå i lamp- resp
hatteriströmkrctsen. Vid stigande belastning stiger spänningsfallet
över motstånden och därmed ströirmen genom lindning (6).

Generatorspänningen'inställes med löparen på motståndet (s). Ström-
ställareh (lO) skall vanligtvis stå i läge "Stark". Generator-
spänningen skall vara 32 V»

Till fiåltrcgulatom hör även ett bakströmsrelä (13); En kOHitakt
på detta fcrhikopplar lampmotståndet (il) och lampregulatoms
kolstapel, då relät är frånslaget. ■ '

I regulatorn ingår även en fältsälcring (7) på 10 A av glasröratyp.
Regulatorns vänstra del, scim innehåller motstcnden, är väl venti—
le:"ad, medan däremot don hög2?a delen, som innehåller magneten
och kontakt se i^nent et rned silvefbanden, ar dsmmtätt kapslad.

Lampre£uladorn£ konstruktion framgår av bifogade schema ITbr
107247«. Lon A' r utförd med två vertikala kol staplar. Varje
stapel är uppdelad i tre delar, och alla sex delarna äro
parallcllkoppladeo Magneten är anordnad så, att den drar
ihop stapl.'ima. Stor dragkraft ger alltså lågt motstånd,
och liten dragkraft ger högt motstånd i staplarna.



- 7 -

Drr-.(^kröften Tdgstämmes av ett tickande relä (9)? som med en kontakt
(12 j kopplar in och ur motståndet (5), vilket ligger i serie med
ma,gnetspolen (4)» Relä (9) har en spänn in gskännande spole, vilken via
motstånden (6) och (7) är kopplad så,, att: den känner den reglera.de
spävnningen»

Öi kontakten (l2) är sluten går strömmen direkt från +B över kontakten
(12^ till magnetspolen (4)^ som därigenom får stor dragkraft# Spolen
(11) är då overksam# När magnetspolen (lO) öppnar kontakten (l2j,
går strömmen från +B genom motståndet (5) till magneten (4)» Strömmen
hlir då lägre och dragkraften mindre# I motståndet (5) uppstår det
samtidigt ett spänningsfall, vilket medför, att det kommer att gå en
ström genom magnetspolen (il) på relä (9)* Denna spole motverkar
spolen (10), vilket har till följd, att kontakten (12) slutes pä
nytt, och förloppet upprepas# Då. relä (9) ständigt tickar med stor
hasti^et, kemmer reguladormagneten (4) e^tt få en viss me del dragkraft,
"beroende på hur lång tid kontakten (12) är sluten resp bruten#

Stiger den reglerade spänningen, stiger även dra^raften i spolen (lO),
och tiden, som konta.kten (l2) är bruten, kommer att: öka# Detta medför,.
ai:t modeIdragkraf ten i regulatoimagneten (4) minskar, varvid motståndet
och spänrd-ngsf allet i kolstaplarna ökar, så att. den regleradj spän
ningen ätorstä,lles till noimalt värden.

SJmker don reglerade spänningen, sjunker även dragkraften i ̂ olen ,
(10), och tiden, som kontalcben (12) är sluten, kommer i stället att
ölea# Detta medför ökad me de Idragkraf t i spolen (4)f minskat motstånd
och minskat spänningsf all i kolstaplarna, och den reglerade ̂ Ränningen
kommer att stiga till normalt värde»

Kols+.aplareas motståndsvä,rde bör kontrolleras i samband med provning
av hela belysningsanläggningen, varvid generatorn drives med en motor#
En amperemeter iaakopplas i u^^gående ledningen +L, och spänningen mates
mellan -fB och +L#

UGnsta m.otståndot kontrolleras genom att hålla kontakten (l2) sluten,
va.rigenom magneten (4) får största dra^raften# Belastningen injuste-
ras på exakt 50 å# Spänningen mellan 4B och +L skall då vara 1,25
- 1,75 V, vilket motsvarar 0,025 - 0,055 ohm i kolstapeln#

Högr.Jta motståndv^t kontrolleras genom att hålla kontakten (l2) öppen,
varigenom majgneten (4) får minsta dragkraften# Belastningen injusteras
på exakt 20 A, Spänningen'mellan +B och +L skall då vara 6,0 - 8,0 V,
vilket motsvarar 0,50 - 0,40 ohm i kolstapeln#

Om de ijppmätta. värdena väsentligt awdka från de ovan angivna måste
rec^latom revideras.

På spänningsrelä.t, se bilden på schema Mbr 107247j skall kontrolleras
att kontakterna x och y ha blanka och glatta ytor# Vid behov putsas
med smärgelduk.. Kontakten y på kontaktpelaren yl skall vara inställd
så, att avståndet mellan ankaret t: och magnetpolen r är 1-1,5
Ställskruven ti skall vara, inställd sa, a,tt avståndet mellan kontak
terna X och y blir 0,2 - 0,5 mm i öppet läge-#

Lampspänningen inställes med ställskruven ul# Vrides denna medurs,
stiger spänningen. Vrides den moturs, sjunker spänningen» Da spän
ningen är rätt inställd, låses ställslcruven ul med en lasmutter
på denna#
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159 • Växe 1 strömsut rustninin;

Do lysrör, som a,nvändas i vagnarna litt BCo2 nr 4584 och 4585»
äro normala vaitnol elct ro dre r för 220 V» Dessa fordra växelström,
och denna rlotras av on turboväxolriktare, se hifoga,de "bild och
schema LTbr IO7248.

Turhoväxelriktaren (6) har ett kraftigt cylinderfoimigt hölje
invändigt delat i två rum, I en fördjupning i botten i det nedre
rummet finnes kvicksilver (l0)« I detta roterar rotom (9)> vilken
består av en nedåt öppen cylinder med ett snett uppåt riktat rör,
som avslutas med ett; munstycke» Ed tom drives av en shuntmotor
(8), som är placGrad i det övre rummet i höljet# Då rotom rote
rar.. pressas kvicksilvret av centrifugalkraften upp genom röret
och slungas i en fin stråle ut mot kontaktema (il) och faller
därefter tillhaka ned i förc3jupningen i botten i nedre rummet#

Kopplingen framgår av schema Wdt 107248# Batteriets +pol är anslu
ten till mittpunkten på primärlindningen i en transformator (l3)«
Dg båda ändarna på samma lindning äro anslutna till var sin kon
takt (il)# Batteriets -pol är ansluten till turboväxelriktarens
höljoo Då rotom roterar^ träffas kontakterna (il) växelvis av
kvicksilversträlon# I primärlindningen på transformator (l?)
kommer det hä,rvid att gå en ström från mittpunkten växelvis genom
högra och vänstra lindriin^gshalvan enl schemat# Genom denna, ström
växling orhållos cn växelspänning på transformatorns sekundärsida#
Spänningen är 220 V med vissa otnkopplingsmöjlighcter för något
högre eller något lägre spännings

Tui:boväxeliä.kt.a.r3ris hölje ä,r gastättj och båda rummen invändigt
äro fyr.dr mod vä.tgas med ett tryck av 1,5 atö. Gasen tjänstgör
som slgyddsgas och hindrar att kvicksilvret oxideras#

För att åskä,dliggöra turbovc-ixelriktarens verkningssä,tt. ha endast",
tvä kontalcber (il) modtagits i figuren på schema Mbr 107248#
I vorkli{4'iGtGn är det flera kontakter monterade i en ring, och
på rotom finns det två rör#

Turbov'äxelrikl:aren och transfoimatom äro dimensionerade för
750 VA, 220 V, '100 p/s.

Motständot (g och kondens ato re ma (5) förhindra, att det uppstår
Överlagrad v^^ixelström i likströmskretsama#

När kvicksilverstrålon flyttas från den ena till den andra kontak
ten uppstå korbvailga strömavbrott, vilka emellerbid överbiyggas
av en kondensator (l4)r lämnar ström#

Reaktomrna (15-18) och motstånden (l9-20) i kombination med
kondcnsatoroma (24) i Vrvrjo carmatur äm till för att. filtrera
bort de så kallade övertoncma i växelwspänningen och för att.
glätta denna^ Före reaktorerna är spänningskurvan rektangulär
och ojämn mod relativt höga spänningstoppar# Efter reaktorerna
är spänningski:irva.n jämjii och praktiskt taget sinusfoimad#

Frän tuiboväxelrilctarens traixsfoimator (ij) genom reaktorerna (I5)
och (]6) utgå två .gruppledningar I och TI, till vilka, lysrören
äro anslutna.; se bifogade schema Mbr IO7248.
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För vr.rje lysrör finnes ett förkopplingsdon (27) inby^G^ i amatören.
Donet består av en transfomator (30) och två reaktorer (28) och
(29)» Transformatorn är en s k sparkopplad transfomator. Glödtrår-
dama i elektroderna på lysrören äro anslutna till några få lind-
ningsva.iv på transfomatorlindningen, medron huvuddelen av lindningen
ger spcänningen mellan elektroderna.

Vid tandning av lysrören går det först en relativt liten ström fram
genom reaktorerna (28) och (29), och spänning-^fadlet i dessa blir
lågt. Transfomatorspänningen blir relativt hög, och glödtrådarna få
rätt glödström. Efter ca 1/2 sekund är uppvämningen och dämed
e lekt ronavgivningen från glödtrådarna så stor, att röret tänder.
Rörströrrmen; som ä-r stöire än glödströmmen, kommer härvid att fömr-
saka ett större spänningsf all. i reaktorerna (28) och (29). Ränningen
mellan elektioderna, som i tä.ndningsögpnblicket var ca 260 V, sjunker
till ca 90 V« Glödspcänningen sjunker i sarrma grad dvs till ca 1/3
av spänningen under uppvämningsförloppet, och då röret tänt, vämas
/^ödtrådama däiför huvudsakligen av lörströmmen. Spänningsfallet
i .reaktorerna (28) och (29) är så awä^b, att rörströmmen stabiliseras
vid rätt värde. Två olika storlekar på rör förekomma, långa rör å
40 W och korba rör å 20 För dessa olika, rör användas även två .olika
förkopplingsdon, vilka, dock i prd^ncip äro lika.

Förkopplingsdonen ha stort induktivt motstånd, cos^ ca 0,5, och rör-
strömmen blir därför fasförskjuten efter spänningeno Denna fasför
skjutning kompenseras med kondensatorn (24/. Strömmen genom konden
satom är nämligen fasförskjuten före spänningen. Kondensatorstiömmen
och rörströmmen sammansättas till en resulterande ström, och konden-
satom är våld så stor, att den resulterande strömmen och spanningen
komma att ligga i fas<» Hela rörkretsens effektfaktör är således lika
med 1.

Den nämnda komp ense rin.gen av fasförskjutningen erfordras för att åstad
komma god verkningsgrad hos anläggningen. Turboväxelriktaren med trans
formator har.en verkningsgrad av ca 85 io "^/id full Last.

Turboväxelriktaren kopplas till likstTOmssy stemet med ett minimal spän—
ningsdon (j?)? se schema 1/Ibr IO5IO9. Ibnet består av ett omkopplings
relä (38), ett strömrelä (40) och ett shuntmotstånd (59). Minimimal-
^änningsdonet har till uppgift att släcka lysrören och tända sparlan>-
poma, då batteri spänningen understiger 21,5 V.

Då lysrörsbelysrdngen skall tändas, och belysningsomkopplaren därför
vrides till läge l/l, slutes kortvarigt kontakten (33) för tillslag
ning av relä (38). I läge l/l är kontakten (33) bruten och (34) sluten,
och motståndet (36). kommer då att vara inkopplat i serie med spolen
på relä (38) . Då. relä (38) går till inkopplas turboväxelrLktaren^ till
likströmssystemet med oh växelkontakt på detta relä, och turboväxel
riktaren börjar lämna stiöm.till lysrören. Då turboväxelriktaren
startan uppstår en relativt kraftig inkopplingsströmstöt, vilken
förorsakar ett spänningsfall i batteriet. För att denna kortvariga
strömstöt icke skall orsaka ett relä (38) kopplar om, förbikopplas
motståndet (36) genom en kontakt pä relä (4O/? som är tillslaget under
sjäJva startströmstöten»

Om belysningsomkoxDplaren står i läge l/l, och batteri spänning en under
lån^arigt uppehåll så småningom sjunker under 21,5 V, faller relä
(38;. Likströmmen till turboväxelrilcbaren brytes då, och i stället
slutes strömnen till sparlampoma» För att tända lysrören pa nytt,
då vagnen kommit i rörelse, och generatorn börjar lamna ström, måste
belysningsomkopplaren vridas ett varv, så att kontakten (33) åter
sluter kortvarigt och kopplar in rolä (38):»
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Don iT^jmnda oinkopplincan från lysrör till sparlampor vid låg liatteii.-
. spänning rlr nödvändig på grund av att lysrör av vaimelektrodtyp
sk'ulas av att vara inkopplade vid för låg spänning. •

l/lOo Lysrör och lysrörsaraiaturGr

Bom förut n-ämts anvcndas lysrör av vamelektrodtyp för allmän
belysning i vagnarna^ Lysrören äro av normal handelsmodell för
220 Vo Två tjg:)cr rör användas, långa rör å 40 W i kupdema och
korta rör å 20 W i korridorer, toaletter och tvättrum. Samtliga
rör skola vara så kallade varmvita.

Lysrören äro monterade i armaturer vars utseende och konstruktion
fromgår av håJogado bildhlad= På detta visas armaturen konrolett
mod skydds.' . 'rm av plexiglas, dels,med slqyddsskärmen avtagen och
dels med rGllektorslcärmen avtagen»

Slcyddsskärmcn är infattad i en ram av lättmetall med två utskjutande
pinivir i vardera änden, Slcirmen hålles fast vid armaturen med
fyra reglar, .som trycka mot de nämnda pinnarna. Vid rörbyte vri
das två reglar på sarmia långsida undan från pinnarna, varvid de
andr.a två pinnarna och roglamå tjänstgöra som. gångjärn, så att.
skärmen ka.n fällas nod. Vid större arheten på armaturen vridas
alla fyra reglarna .åt sid.an, och skyddsskärmen borttages helt.
För att kunna vrida regl.ama måste man först trycka in en liten
sp>ärrfjäder på varje regel»

På rrmaturens fästplatta bakom reflektorskärmon ä,r det förut
närmida förkopjilingsdonet och kondens a-tom samt två kopplings- »
plintar och en lnmph.ållare för sparbelysningslampan monterade,,
I korridor-, toalett-, tvättrums- och vestibularmaturerna finnas
två .sparlv-ipor»

För bolysningsanläggningen finnas ett flertal olika överströms-
.skydd, smälts-lQ^^dd och dvärghrytare, placerade på olika ställen.
Övergång till enliotliga övcrstrcmsskydd planeras. Storleken på
de olika överströmssl-ydden och var do äro placerade framgår av
tåbellon pli schema Khr IO3IO9.

Bcly.sningsledninga.rna äro dro-gna på en list över innertaket i
korrLfkrcno. Från kopplingsplintar på denna list gå avgrenings-
Icflningar i rör ut till lysrö.r, sp.arlampor och läslampor, se
Gchem.o. IvTbr IO53O8.

I båda .änd.ama på Vf./yien finn.as slut sign al l.-mpor (87-90), vilka,
.som fr.om.går av fjchema IJbr IO3IO9, äro anslutna direkt till batteriet.
I serie med V'.'rje lanroa finnes ett motstånd (91-94)» Slutsignal-
lampom.o- äro näm.ligcn för 24 V, och hatterispänningen kan under
la,ddning stiga till 32 V» Slutsignalemas koppling är beroende
a-v, att do.ssa i vissa f.all måste vara tända, även då helys-
nirg.sonkopplarjn står i läge 0.

Värmeanlä/vnirLfl 1 varnar litt BCo2 nr 4884 och 4385

1.^1, Allmänt

Uppvärmningen i de iiämnda vagriama sker genom én varravattenvär-
mclodning med panna för ang- och eluppvärmning, Elvärmean-
lägigningen är enligt internationella fcroskrifter utförd för
följ.andc spärjiingar och strömarter:
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1000 v, växelström 16 2/3 och 50 p/s
1500 V, likström och växelstiöm 50 p/s
3000 Y, likström

För -de nämnde, nominella spämiingema gälla följande gränsvärden:

1000 V, spännings gräns er 600 - 1200 Y ■
1500 V, " 1250 - 1800 V
3000 Y, " 2100 - 36OO V .

I värmepannan finnas 24 elektriska värmeelement indelade i 4 S^PP^^
vardera med 6 element, se bifogade schema Mbr 103105» Varje element
är utfört för 1,5 k¥, 5OO V. Totala effekten är således 36 kW» Elemen
ten omkopplas, automatiskt, så att. vid 1000. V äro 2, vid I5OO Y 3 och
vid 3000 V 6 stycken element seriekopplade. ' ■ '

Med en värmeomkopplare kan effekten och vattentenperaturen inställas
på följande, sätt:

Läge Effekt Vattentemp

■  O -

1/3 9 kW ■ ca 45°C'
2/3 27 kW ■ " 70 G ■ . .
3/3 36 kW " 90'^C

V^^-ttGntemperaturen hållas auix)matiskt vid de an^vna Värdena'med hjälp
av tre teimostater%

Var de olika vämeapparaterna are placerade framgår av bifogp.de skiss
över apparat skåpet och plan över vagnen.

142. Hö asp ännings sy st omet

2
Gerpmgån^sJ^ednin^en (85) består av en kabel med en area av 185 mm.
och med isolation för 3 kV drift spänning. Kabeln är förlagd i koppruS-
rör för undvikande av uppvärmning i röret, då växelströmmen här en
frekveris av 50 p/s.

Kopplingsdosorna (86-87) äro av internationell typ» Med en speciell
nyckel kan kopplingsproppen låsas fast i instucket läge, och då
proppen är uttagen, kfar locket låsas i stängt läge»

Kopplin^;sp_roppar^, (88-89) ha s anm a dimensioner som normala proppar
men igolationen. är förstärkt för 3 kV drift spänning. Normala topp—
lingsproppar kunna därför icke användas.

Blinddosorna äro enligt internationella föreskrifter monterade bcukora
en låsbar lucka, så att. kopplingsproppen icke är åtkomlig för berö
ring, då, den är inhängd i blinddosan» Låset för luckan är manövrérbart
med fyrkantnyckel» . ■

De högspänningsförrn.le apparaterna äro monterade i 3 lådor under.vag- ,,
nen, ge bifogade bildblad med förteckning över vilka apparater som
ingå i de oUka lådorna, •

Huyu.d^krdxy];^n (l), se schema Mbr IO3IO5, är en speciell rörsäkring
för 50 A, 3 kV, fasts<a.tt i locket till apparatlåda I så att; då
locket öppnas, dragés säkringens knivkontakter ut ur tontaktklytorna.
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Huvudströraställar^ (2) bo står av två mindre strömställare-, vilka äro
mekaniskt hopkopplade så, att do manövreras samtidigt. Manövrering
kan sko antingen, med ett vred på locket till. apparatlådå I eller med
en manöveranordning med ett handtag på vardera sidan av vagnen. McW
növcronordningen cär mekanislct förreglad med de tre apparatlådomas
lock, så att dessa kunna, öppnas och stäng-'xs, endast då manöveranordning
en står i "Från"-läge.

För automatisk omkoppling av elementen i pannan vid de olika värme-
spniningama finnas ett £gpänningskä,nnande don och två omkopplings-
koritaktore,r (22) och (27).

SpäiTningsfclnnande^ donet består av tre likströmsreläer (4)> (?) och (is) ,
s.ju motstånd {^), 3 (9)j (l2), (13)) (lå) och (15) > en lihriÖaré:
(10), en siriiTColl (il) och tre kondensatorer (6), (I6) och (l?).

Vid inkoppling av 1000 V, vtirmespänning går relä (7) till med en
bid.ofördrö.ining a.v ca 1 sekmd. Relät går till vid lägst 600 V, växel
spänning. Reläema (4) och (I8) förbli i viloläge. Da rela (7) går
till slutes manövers t römslcre t sen från genomgångsledningen genom huvud-
sälcringen (l), huvudströmställaren (2), imnöverst.römssäkringen (3)»
över kontakterna på reläema (4), (7) och (is), genom miotståndet (23)
och likilkt.arm (24) till m-anöverspolen på omkopplingskontakfcom
(27) för 1000 V.

Vid inkoppling av I5OO V, väme spännin g, går relä (is) omedelbart
till, och relä (7) går till med tidsfördröjning. lielä (I8) ■ går till
vid lägst 1250 V, växelspänning. Relä (4) förblir i viloläge. Då ^
rel.äcrna (7) och (is) gå till, slutes mcnöverströmskretsen fr^ genom
gång sledningen genom, huvuds-ävkxingen (l), huvudströmställarsn (2),^^
mnnöverstiv3rn,:.;äkringen (3)> kontakterna på reläema (4); (7) och \.18;,
;:cnom motstånden (l9) och (20) samt likriktaren'(21) till.manöveiv
spolon på omkopplingskontoktom (22) för I5OO V.

Vid. inkoppling 3OOO V väimcspänning går relä (4) omed<?lbart^ till.
Relät går till vid lägst 2100 V likspänning. lå, relä (4) går till, ̂
biytes strömkretsen till reläema {"]) och (is), som därför förbli i
frånslaget läge, och samticligt biytes manöverstiömskretsen till om
koppling skönt fiktorerna (22) och (27).

Kondensatom (6), som är kopplad parallellt med ra möverspolen på
relä (/■), har till uppgift att hindra att relä (4) faller vid kort-
vaiiga strömavbrott i genom gångsledning en. Kondens atorerna (16)-
och (17), p-arallellkopplade med spolen på relä (is), ha till upp
gift att hiixlra detta relä att. falla vid kortvariga strömavbrott.
Genom spärrcellen (il) förhindras att. kondensatorurladdningen även
påverkar monöverspolen på relä il)»

Det gDänningskännande donets konstruktion och utseende- framgår av
bifogade bildblad,

OmkopT)lingstontåktc>re_ina (22) och (27) äro försedda, med kontakter
för omgruppering av elementen i pannan efter de impulser, söm
iitvå från det srpänningsk-ännande donet. Vid 1000 V, värme spän ning,
får, som fcrut nämnts, omtopplingskontak-bor (27) manöverström oA
går'till. Elementen, vilka iiro utförda för 300 V, kopplas då tva
och två i serie av kontakterna på kontaktör (27). Vid 1500 V,
värme sp .än ning går omkoppling skönt aktör (22) till, och elementen
kopplas då tre och tre i serie. Vid 3OOO V, vä.rmespän^c, fa
omlfanlinoskontaktorerna (22) och (2/) icke någon manöverstiöm
och förbli därför i frånslaget läge, varvid elementen äro kopi>-
lade ne7: och sex i serie»
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Omkopplingskontaktörernas magnetsystem äro utförda för likstiöm, och
matningen sker därför över likrikt-are (21) och (24)» Omkopplingskon-
tpJctor (22) är försedd med en hjälpkontalcf, som kopplar in ett spar-
rnotstånd (20), då kontaktom har gått'till» Kontakter (27) för lOOO V
fördröjes ca 1 sekund vid tillslagning. Kontakter (22) för I5OO
fördröjes ca 1 sekund håde vid till- och frånslagning. Tidsfördröj
ningen sker g3nom dämpdon bestående av en kolv, som rör sig i en
cylinder fylld med olja.

Ornkopplingskontaktorema visas på bifogade bildblad.

Elementen äro ordnade i 4 grupper vardera med 6 element på totalt
9 kff. För vo.rjo elementgrupfp finnes en 6 och en 12 A säkring (28-3l)
IXJ sp (32- 35). Två elementcrui^er ha gemensnm nolle(irLing och inkopplas
mod on värmekont-olctor (68)# Do övriga, elementgrappema inl^opplas med
var sin värmekontaktör (67) resp (69) ♦

Vä.m£kontakt£reina, vars konstruktion framgår av "bifogade hildhlad,
äro elektromagnetiskt manövrerande kontaktörer med magnet^ole för
24 V, likspänning# För att: kunna hryta väimeströmmen vid den höga
drift spänningen 3000 V äro kontaktorema försedda med en stor hiyt-
kammare med gnistskäm^ vilken är utrustad med kopparlameller för
släckning av ljusbågarna. Kontakterna skola tillses och putsas vid
behov# Ini st skälmarna skola rengöras invändigt# Sot och metallpaa>-
tiklar borttages, då så erfordras#

Elmpnxen i pannan äro utförda som raka värmestavar, se bifogande
bildblad# De. äro gjorda för 500 V med en effekt av 1,5 k¥# Värrnestar-
vama bestå a.v ett metallrör fyllt med isolationsmassa, i vilken
värmespira,len är inbä.ddad# I båda. ändarna avslutas röret med en
loral^tig anslutningsisolator av porslin*

Vä«rmestavarna äro monterade i pannan i tuber#' För att få god varmeöver-
gfing frän stava.ma till vattnet kring tuberna, är v.arje stav ingjuten
i en cylinder a,v aluminium, vilken är slipad så, att den passan väl
i tuben. Vä.imestavarna äro åtkomliga från ett kopplingsrum på vardera
sidan av pannan# Om det vid byte av en väimestav visar sig, att denna
fastnat i. tuben, bör .man träda, på ett rör över ans lutning si so la.tom mot
aluminiumcylindem och slå lätt på röret# Detta bör ha något mindre
yttcrdiameter än aluminiumcylindem# Tuberna ha nämligen något mindre:
innerdiameter Qtt stycke in än vid mynningen#

2
Hogspänningsledningama. ha. en area av 2,5 mm! och ä<.ro försedda med
extra tjock guirmiisolering med hänsyn till den höga drift Ränningen#
Ledningarna äro dragna i pansarrör mellan pannan och de olika, appor-
ratlådoma# Samtliga nolledningar i högspannlngssystemet äro dragna
till en isolerad nollskena i apparatlåda III under vagnen# Den , iso
lerade nollskenan är genom två kopplingsstyoken förbunden med en annan
skona, som är ansluten till rajrrverket. Vid högspänningsprovning fön-
f'"'roG på följande sätt:

KoT}plingsstyckena mGllaai de båda nollskenoma borttagas#
Kila upp en :vj de tre värmekontaktörerna (6?), (ös) eller (-69) i
tillslaget: lägc^ oller koppla ihop de båda högspänningsutt-agen med
en kabel på en kontciktor#
Lossa nclledrdngen, uttcag B, från primärlindningen på manöverström^
transformator (39)# Denna transfomiator tål endast 5OOO V prov-
spänning. , •
Ställ huvadstiömställaren (2) i läge ^^Till".
Tillse att samtliga säkringar äro inso.tta#
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Anslut genomeånfrslcdnineen genom ena kopplingsdoson till en ,
testtronoforrnator. '•

■Prova med 'JOOO V, växelspänning, under 1 min.
Obsl Sliörsta försiktighet måste iakttagas med hänsyn till den

höga provspänri-ingen*
Koiijla'ihop no 11 skenorna ■ och tag hox-t kilen eller överkopp-
lingskaholn på värmekontaktom efter spänningsprovet.

För att piTjva om alla väimestavama i pannan äro hela föif.ares
på föl.jrndo s.äht:

Kila upp de tre värmekontrktorerna (67)> \68) och (69) i till
slaget l;:lge eller koppla ihop de håda högspänningsutta.gen med
en kabel på varje kontakter' • ' ■
T.'',g ur m"növerströmssäkiangen (3) på 6 A,, i apparatlåda I.
T;',g ur alla säkringu.r få, 6 A, (20), (29), (30) och (3I) i
apparatl;j.d.n II ̂
Ställ huvudströmställaren i läge "Till".
Sött in säkring (28) och mät motståndet mellan genomgångsled
ningen och jord frän ena kopplingsdosan. . . ^
Tag ur säkring (28) och sätt in säkring (29) samt mät motståndet.
Hat på så sätt motståndet i alla fyra élementgruppema., se
schema LIbr IO3IO5.
Ifotståndet écall vara 1000 + 50 ohm i varje elemehtgiupp.
Om rnotstä-ndet ä.r oändligt, är det (avbrott, oCh om motståndet
är -vsevärt lägre än 950 ohm, är det kortslutning i någon vär-
mest.av, v.arför dessa måste frikopplas i kopplingsrummen i , ;
pannan och j^rova.s van för sig. ' ' >

143 Lågsränninassy stem.et

Vattenterqjernturen i pann,an regleras automatiskt med tre tej^sta^-
ter (58)0 (59) och (éo), vilka genom manöverström påverka väme-
kont-alctorema, och för nit: förbättra vattencirkulationen i värme
systemet finnes en pump med motor (56).

Vid 1000-V, vä me spänning tages manöverströmmen från den-genom
gående tågvärmeledningen genom trnnsfoimatom (39)? och manöver-
spänningen hålles konstant med två parallcllkopplad© konstant—

spä.nningsd.on (40) och (41)' Viå 1500 och 3000 V värme spänning
tages na-növorci rommen friin V(a,gnens h e lysningshat te ri (46).
1000 V vävriiesiTäinning mvtindes huvudsa.kligen i Sverige, och här
kan vaggen V(ara, avstrilld rela.trvt lang tid med värmoanlägg—
ningen inkopplad pä vintern.' Om manövers t lämmen härvid tages
frun batteri.et, skulle detta snart bliva urladdat. På kontinenten
där 1500 och 3000 V värme spänning (Onvändes, behöva vagnarna ^
irörväitra.as -endast kort tid, varför manöverströmmen då ut(an olägen
het kan tagas från belysi-iingsbattcriet.

H.'ncvorsJ;..n3mstranGgkrmato_iTi (39) år en normnl tägbolysningstrans—
formator. rnonter.ad' ur.ior vagnen. Trnnsformatom .anslutas till
den genomgående tågvärmeledningen genom en hjälpkont-akt 54-56
på omkopplirigskont.aktern (27). ,
Konst_iantsiJä.nniii.gsdonGii (40) och (41) aro- exakt lika^ de don, som
tidig.are beslcrivits i detta brev, se kapitel 1-36. Itonen äro
monter.ade över en taklucka i mellanrummet mellan ytter- öch^
innertak i den vestibul där npp.arattavL-m är placerad. •
För att de båda konstantspsnningsdonen skola arbeta parallellt, ■
måste man se till, att de bada. Viänstra resp de bada högra,
växelströmsutta.gen bliv.a koppl.ade, se schem-a ITbr 103105»
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Omkopi)linf^, för matning av manövers t römskro t sama från den ena eller
den .andra'strömkcällan, sker med ett relä (84). Som framgår av- schema
IvUr 103105 är ledning 720 .ansluten till"h-atteriets minusledning 732
över en kontakt, som är sluten, ■ då rela (84) loefinner sig i fränslaget
"läge; Da manöverströmstransfoimatorn inkopplas vid 1000 V väjrmeRän
ning, får relä (84) ström från konstant spänningsdonen och ;^r tiH,
vo,rvid ledningarna 720 och 722 .anslutas till minusledn^g 735 från.
kon.etanbs;p£inningsdonen. Omkopplingen sker således i minusledningen.

Då den genomgående tågvämeledningen är spänning slö Sj skola väame-
kontvåktorema (67—69) vara frånslafjaa,, dä;pför hrytes kontaktörernas
rnnnöv.erströmskrets, ledning 722, dels <av relä (84) och dels av ett
m.anöverstfömsrelä (83).i som inkoppla.s direkt vid 3OOO V eller av en
kontalct 54-55 på omkopplingskontaktör (22) vid 1500^V väme^änning,
s.^^mt via motstånden (76-79) och likriktaren (SO).. Då genomgångsled-
ningen å.ter inkopplas., måste elementen eventuellt kopplas om, beroende
pä hur hög värme spänningen är, och denna omkoppling sk,all dce strömlöst.

'Till likriktaren (-SO) är även ett maxLmalspänningsrelä (.82) anslutet.
Detta har till uppgift att bryta manöverst rommen till vämekontak-
torerna (67-69), om högre ökning än 20 ̂  av värme spänningen uppstår,
d£i. siiänningen nominellt skall v.ara I5OO eller '3000 V.

M.':cd.rnalsj)ännings- och manöverströmsreläerna, som visas pä h^qgade
hildblad, äro monter.ade i apparatlåda III» Omkopplingsrelä (84) med
skyddskäpa är monterat nedtill i apparatskåpet.

Manöverströmskretsa-ma äro skyddade med tva dvärghryt.are (51) och (52)
monterade på ,c.pparatt.avlan.

För ins l-illning av önskad värmeeffekt finnes en yärmeomkoppl.are (53)
,med Lägen?. O, l/3, 2/3 och 3/3* över kontakter pa denna erhalla
pumpmotom och värmekontaktoremas manöverspolar ström.

I läige O cäro s.^^mtlig,? strömkretsar brutna..

I läge 1/3 får pumpmotom ström över kontakterna 721-711 P^ omkopplaren.
Strömställaren (55) i motorns strömkrets skall normalt vara tillslagen.
Om pumjien på gmnd .a,v lä,ck.a.gc eller annat fel sattes ur funktion, ska.ll
atröinmen till motorn bryta,s med strömställ.aren (55)* Manöveima.gnsisn
på v^lrmelrontaktor (67) får även ström i läge 1/3» Strömkrets fran
manöverströmskällan: 710, 721, 711> 712, 713» 715» 717» 718-722.
M.^^növerströmmen pa.sscrar termosta.ten (60), vilken skall var.a inställd
så, .att don håller vattentemperaturen i pann.an vid ca 45 C.

I läge 2/3 får puraiDmotorn ström på ov.an angivet ^tt. Manöverströmo-
krctsen till kont.aktor (67) hrytes» och i stallet si ute s strömkretsen
till m.anövermaignetema på kontäktorema (68) och (69)« Stiömve.g! 710»
721, 711, 712, 713, 725', 715, 716, 719-722. Msnöverströrrmen passerar
termost.aten (59)» vilken ska.ll vara inställd sa, a.tt va-ttenteirpsraturen
hällos vid ca. 70 C.

I läge 3/3 får pumpmotom ström som förut. Alla 3 värmekontåktorema
fä m.ancverström» Strömkrets; 710, 721, 711» 712, 713» över kontakter
T)å omkopplaren 715, 716, 719 till kontaktorerm (68) och (69), 715,
717, 718 till kont.-ktor (67)0 Teimostaten (58) bestämmer vattfintem-
per-aturen» och denna, hålles vid ca. 90 C.
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Temostp.tema äro monterade under vagnen med känselkroppen i stigar-
ledningen frän vämiep<?jnnan.

I serie med termostatkontakterna finnes eft nivåvnlct (5?) inkopplad^
Kontakten i denna v.äkt bryter manöverströ.ramen till väimekontaktörerna
vid for lågt vattenstånd. Nivåvakten ä,r monterad på ena sidan av
värmepannan,

Likriktarventilema (7O-74) ha till uppgift att hindra att det upp
står ljusbågar vid de relativt små manöverströmskontakterna i ter
most atem-a.

Värmepajinan är som förut nämnts utförd så, att uppvärmning av vattnet
ävera' kan ske med ånga. Då ånga påsläppes går tryokrelä (6l) till och
sluter kontakten 721-725. Över denna kontakt samt över kontakten
725-724 på manöverrelä (62) få magnetventilema (64) och (65) för
anga, ma-növeirström. Manöverspolen på .relä (62) får ström över kontak
ter på värmeomkopplaren (55) och termostaterna (58), (59) och (6O),
Dessa påverka relä (62), som i sin tur öppnar och stänger magnetventi
lema (64) och (65), så att vattentemperaturen även vid ånguppvärmning
hållés vid ca 45 > 70 och 90 C i de olika lägena på värmeomkopplaren.

R)r överv-akning av värme anläggningen finna-s 5 kontrollampor (54) >
(65) och (66), Då värmeomkopplaren ställes i läge l/5j 2/5 eller, 5/5
lyser lampan (54) till tecken på. att det finnes manöverström. Vid
eluppvärmning slcolalanpoma (54) och (66) lysa» Lampan (66) lyser
cndn,st, då det finnes spänning på tågvärmeledningen. Vid ånguppvärmning
skola lamporna- (54) och (65) lysa. L<ampan (65) lyser enda-st, då, det
finnes ånga, med tillräckligt tryck i huvudledningen.

Vattnet värmesystemet är blandat med glykol, för att hindra att
anläg,.ningen fryser sönder, om det skulle uppstå något fel som icke
ornedeib.art kan avhjälpas, Vatten-glykolblandningen får icke avtappas.
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/^pporcr/er /tj/v / op^aro/sj^o/oe/'
/./(on/roZ/ampcr /qr genera/or ̂
2, /t^on/roZ/cmjpd ®Z/~
dyCon/rv/Zampa ̂ 'r aogydr/ne
p AZooZ/v/hfupa Zar cZi^ar/r?e
S. i/oZZ/neZer 0r SoZZerZspå/yo/ng ̂
ö- Z^mpercmgZer tör öcfZZerZsZro/rr
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1=1

Utrusin/na i&r t,'Jr/ne och6e^sn/ng P/ocenhg
2S. KbnsZooZspaonZngscZan macZAo^nhgor/g/toAT^f/^iZ Ot^r t^esZibuZZak

é. fJzZreguZaZor mecZ sokn/jg
/d Lämpregc/ZaZor /rrecZsakrZng
/f. PaiZp®s7r6msZdZZare for öeZgsr/rg
ié. Dt^argSrgZare^ Zor Zgsrör
/3. ZZi^cfrgSrgZaro /a'r sparZamppr
/b Dt^drgSrgZorc tör sZgZsZgnaZer
is Di^dfgbrgZarc &'r fåsZampor
/6. Jt/cZrgbrgZare Zdr marofersZrZ/v -rcZr/ve
/? IfigrgSrt/Zgre Sr /poröi^(^rsZrc/v-i^ar/rc
/8. /dr/veomkoppZare , , „
!9. O/rrkoppZZrgsreZg Zör rpaqöiV/vZrom -itrrmc
2c. dZoörysZdZZare kZr c/rkuZaZ/orspomp

26.

28. Seseri^moZerZe/skép

30. Cfrku/aZionspurnp med moZor
3/. ZenfZ/er &'r ok'gZdngnZng oi>' pump
32. ZerZZ/er Z ZecZnZng ZorbZ pump
33. f^ogne/i^enZZer Zor anga
SZ .KonZokZorer Zdr eZudrme^^
35./VorröZerobn Z2>r puuudsZromsZa/Zore
36. Omkopplare ocZi sdkrZngor/dr eZudrme
37. Hui^ucZsZrd/nsZaiZZare ock sakrZnporibr egarme
38..'7an6fzrsZrdmsZronsZorma/orZe/tdrme/å00y}
*9 f\ 7!^ . ̂  ̂ A ̂  X» x^ tmt

/ vagnefj

\ UncZen^ognen

,  > generaZorsdkrZngor
b 2.3aZZer/ ,
k3. TOrbordxe/rZkZore med sakrmgor
kP. tZdrmepaooa medauZappnZr/gskran
kS. TermosZafer ^
k6. d/xoxokZ Zor rormesgsZem

.zpppara/sSåo gr© opoaro/pZocer/hQ / q/i ar ////3Co2 pr. 458S -SS
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Slut' f—
ilgnj Ur/I

Ur! 2 '.Lit/. I i4r!I L4r/ILoj/ I
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Ledn/ngar
Siromkreh férg /nm^

♦ Låslompor I Brun tf

*5pQrlofr^I Cju! (S^arf) %5

* Shh/gnaJerl Ljusgrå is

'ZhV Svorf 6

^LåshmpcrS Slfenbéi^ Zs

* SpoHorr^l SrJn 2.5

^Shjfsignderl Orange is

*Lyjrér I yiokff is

♦ LysrérU Blå is

Lysrår 0 Råd Zs

Oordtedni/Tg 5hnk to

lys/dr od^ hmpor

Lysrår i kupter kOW 220V

Lysrår i korridorer och toa/eder 20W220V

Spor/ompor 5W 2^V

Lés/ompor SW 2kV

Sluhignai/ompor ZhV

Samma ̂ chtmc mtn med tysk feef Mbr fOS 323

"  » » . fransk • Mi?r 105 32^

"  haHåndsk ' 105 325

KUNGL. JXRNVXGSSTYRELSEN
M/kSKINTKKMISKA •VnAlS

■ T0CKH04.M OCm' ̂7 t».'* .

Skaia.

Mbr \05M

Atlysn/ngjschama

yognor Ht t BCo2 nr ̂ 58^ -Äf

t'. • .

Hn

K... lU.

upplaga i | | | | |
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Data
CiE2f^oZR50j

usffrrngtsfJnd ^
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KrkoDBiinosmshifSnd "StSan/ng■opfij/ngsm&hfSnd "6etst»n!ng
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Bakatrårrurelå
dagnetpfio/e
S/lvtrpond
Stegmohtånef
Kontaktaegrr.tnt
FJåder

lOR

70F'
lÖW

Korfahfen dti ev
sftgmohfondtf

Icke korfsluten de! ov
ateffmotaténdet

Rnkanarmens ronelaerl/HrprlS

ri

\Samma schema rnen med tysk text Ftbr 1072^5
f

L-J-
ransk " Mbr 107250

hoiiåndsk FIbr mZS!

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN \  ' " ii Ml? - f07 Z^6
STOCK '-"Ot.M CIE^. 19 !

Schema for fådrtgy/ofor -  fin

IZ-:L1.V.
Vagnar //h 3Co2 nr ^SS^-SS riM.
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Sammo achfmo men med ̂ yak faxt Mbr 107252
"  '• " fransk " Mbr 107255

'  ' holländsk " Mbr 10725

KUNGf. JÄRNVÄGSSTYRELSEN Skeilf^

Mbr i072ip
-.-oc- DCv.' W • - t , i ' ^

Kontr >
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Schema for lampregu/ofor k:, fin
Vagnar Uti 5Co2 nrk-56y-65
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Samme schema men med tysk terf Mhr f07255
"  • ' • fransk " Mbr 107256
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Transhrmator

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
MASKINTEKNISKA BVBÅN

ASTOCKHOLM DEN I©-* / V. »

Skala:

Mbr 1072^8

Schema får furbevåselrlkfore och
lysrorsarmotur.
Ragnar //// BCo Z nr kS8k-85
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Hjulaxeldriven generator monterad på utsidan
av boggi typ Minden-Deutz
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Apparatlådor för värmeanläggning i vagnar litt BCo2 nr 4584 och 4585

Bilden är frän en rysk vagn. Anläggningen är lika i de svenska vagnarna
med undantag av att i dessa finnes endast 3 värmekontaktorer.

Apparatlåda !
1  Huvudsäkring 50 A 3 kV
2  Huvudslrömställare 50 A 3 kV
3  Spänningskännande don 1000 1500 3 000 V
4 Manöverströmssäkring 6 A 3 kV fär spänningskännande donet

Apparatlåda II
5 Omkopplingskontaktorer
6  Säkringar 6 och 12 A
7  Jordningklämmor (ej synliga)

Apparatlåda III
8 Värmekontaktorer
9 Maximolspänningsreiä

10 Noiiskena
11 Isolerad noiiskena
12 Kopplingsstycke lossas vid högspänningsprovning
13 Manöveranordning för huvudströmstöllaren
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1 Maximalspänningsrelä. Tillslagningsspänning 1250 -- 1850 3600 V

2 Vilkontakt. Kontakttryck 50 gr

3 Manöverströmsrelö. Tillslagningsspänning 600 V

4 Arbetskontakt. Kontakttryck 80 gr

5 Magnetspole. Lindning: d 0,1, 52 000 varv, 16000 Q

6 4 Likriktarstaplar. Typ C 280 C 60 E Fabr SAF

7 1 motstånd 25 k Q + 5% GWS 110 I

8 2 motstånd 30 k Q ± 5 % GWS 110 , Fabr Rosenthd

9 1 motstånd 33 k Q t 5% GWS 110 1
10 1  kondensator 16 "F 500 750 Fabr Bosch

n Anslutninasklämmor
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9  16 n 13

ikopplingskontakiorer 1000/1500/3 000 V

Brytkammare 1

Brytkammare I! . .

Blåsspoiev ej synlig. Lindning d 2 , 100 varv

Blåsspole, ej synlig. Lindning d-2,4, 60 varv
Kontakt för 3 000 V, 6 A, kontakttryck 160 gr

Kontakt för 1 500 V

Kontakt för 1 000 V, 12 A

Ansiutningsklömma för jordledning

Kontakter för omkoppling av motstånd

1 motstånd 12 k Q I 5% GWS no 1

1 motstånd lOkQ i 5% GWS 110 , Fabr Rosenthal

1 motstånd 4 k Q ± 5 % GWS 220 1
Magnetsystem, 1500 V. Magnetspole, tillslogningsspönning
950-1050 V. Lindning d 0,2, 30 000 varv, 2 600 Q

Oljedämpning, tidsfördröjning 1 sek

Kontciktelement typ S 001

Arm för manövrering av kontaktelement



Omkopplingskontaktorer 1000/1500/3 000 V

17 Tilledning Z 101

18 „ 12 A

19 „ Z 201 över blåsspole

20 „ E 101

21 „ E 301

22 „ 6 A över blåsspole

23 „ Z 301

13 Magnetsystem 1500V. Tillsiagningsspönning 950-1050V.
Spollindning d 0,2, 30 000 varv, 2 600 Q

24 Magnetsystem 1000 V. Tillsiagningsspönning 600 V.
•  Spollindning d —0,2, 30 000 varv, 2 600 Q

25 6 likriktarstaplar. Typ C 280 C 100 E för 1000 V. Fabr SAF

26 4 „ „ 1500V. „

27 Anslutningsklömmor för magnetsystemen
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Spänningskänn ande don för 1 000/1500/3 000 V

1  Relä I 1 000 V, tillslagningsspänning 600 V--
2  Relä II 1 500V, „ 1 250V-
3  Relä III 3 000 V, „ 2 100 V-
4 Magnetspole R20°C ̂  16 000 Q + 5 %, 52 000 varv, d —0,1
5 Oljedämpning, tidsfördröining 1 sek
6  12 likriktarstaplar, C 280 C 60 E
7  1 kondensator 8//F 500 750^^Fabr Bosch

8  2 kondensatorer 16/'F 500 750 Fabr Bosch

9  1 motstånd 100 k Q GWS 220 Fabr Rosenthal

10 1 „ 10 k Q „ 110 = Fabr Rosenthal
n  1 „ 5kQ „ 110 -Fobr Rosenthal

12 2 „ 8kQ GWD 15 Fobr Rosenthal
13 Vilkontakt, kontakttryck 50 gr

14 Arbetskontakt „ 80 gr

15 Anslutningsklämmor

16 Likriktarstapel, C 280 C60E, som spärrcell
17 2 motstånd 500 k Q 5 DINP



Värmekontaktor

1  Magnetstativ

2 Magnetspoie 24 V. Tillslagningsspänning 12V,max
spänning 28,8 V. Lindning: d = 0,5,2850 varv, 34 Q

3  Brytkommare

4  Kontakt, kontakttryck 500 gr

5 öppning för ljusbågen

6  Blåsspole, ej synlig. Lindning: d = l,0, 1100 varv
7  Polbleck

8 Gnistskärm med kopparlameller

9 Anslutningsklämmor för magnetspolen



Värmestav

(Rörelement)

1  Värmespiral

2  Elementmantel

3  Isolation

4 Anslutningsisolator



Turbovöxelriktare med transformator för matning

av lysrör för tågbelysning



Med plexiglasskärm

Med plexiglasskärmen borttagen

Med plexiglasskärm och lysrör borttagna

Förk-oop/inasc/on

Fo//are £r noFSe/usn/ngs/ampo

ed plexiglass




