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ELEKTRISK BLINKAPPARAT

Bild 1. ElektriskJilitikappariU typ BLI li,

1, ciektroniagiiet. 2, ankare. 3, svängande balans. 4, kontaktaiiordiiing.
5, skyddshiiv av glas. 6, vattentätt slutande gjiiljärnslåda.

Blinkapparaten iitföres för likström eller växelström och för spänningar frän 12
till 220 volt.

Dä den elektriska strömmen sliites, attraherar elektromagneten sitt ankare, som
därvid försätter balansen i svängning. Strömmen omväxlande brytes och slutes av
kontaktanordningen, som påverkas av den fram och äter svängande balansen, och
håller härigenom apparaten I gång. En med elektromagneten parallellkopplad lampa
avger pä detta sätt blinkljus.

Ström tages antingen frän belysningsnät eller, där sådant ej finnes, från lokalt batteri.
En blinkapparat kan användas till flera signaler (se bild 11), vilka sålunda blinka

I  takt. Överstiger strömstyrkan för lamporna 0,4 amp. vid 220 volt eller 0,5 anip. vid
110 volt, förbindes blinkapparaten med ett relä. Ett dylikt blinkaggregat (se bild 3)
är praktiskt taget tillräckligt för en hel bangård.

Blinkarnas antal och längd kunna varieras (jnifr bild 4).
Blinkapparaten kan uppsättas var som helst I ledningen, såväl utomhus (t. ex. å

signalmast) som Inomhus (t. ex. I ställverkshus).



2 34 5

2 54 5 I 2 54

Sclienia k hlinkapparat.

ikantal 2n/iiiin. Fall II: Korta blin
111: Lang;a blinkar, hlinkaiital n, iiii
^slal per niimit. Olika svän^rning
iiimit, kunna erhallas genom regie:

V.-. — V-ju av svängiiingsliden. L
iialva svängningstiden.



SIGNALBOLAGET - STOCKHOLM

Skall semafor visa blinkljiis i stoppstäilning och fast sken i körställning, förbindes
semaforvingen med vingkontakt (se bild 6).

"TG

Schema ä blinkljusiiistallatioti vid försignal
un Imvudsignal med fast sken.*

Försigiial nieil blinkapparat (B)
och lokalt batteri (Ba).

Schema å blinkljnsinstallation vid envingad
semafor med försmnal.*

Schema ä blinkljnsinstallation vid tvävlngad Schema ä blinkljnsinstallation med en blinkapparat
semafor med försiffnal.* för 2 envingade semaforer, den ena med försignal.*

B, blinkapparat. V, vingkontakt. X blink. O fast sken. O avskärmat fast sken.
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Till blinkljiis användas metaiitrådsiampor (normal storlek för belysningsström
16 å 25 watt).

Strömåtgången vid kort blink och 1 lampa uppgår till högst 20 % av strömåt
gången för en med fast sken lysande lampa.

Ett lokalt batteri om 90 amp. timmar räcker för en apparat och en lampa å c:a 3
normalljus, 12 volt, vid drift dag och natt i över 2 månader.

Blinkljuset kan tändas och släckas på vanligt sätt med strömbrytare.

VARNINGföJAG

Signallykta typ SLYa.

Ljussignal med elektr. blink och med
alarmklocka för järnvägsövergång.

Blinkapparat levereras med glashuven plomberad.
För att apparaten ej skall komma i olag vid transport, fasthålles ankaret medelst

en stång, vilken är låst genom en skruv. Innan apparaten igängsättes, utskruvas denna
skruv och neddrages nämnda stäng.

Vid förfrågan angives antal lampor, som skola anslutas till blinkapparat, och deras
ljusstyrka samt, beträffande blinkapparat att anslutas till belysningsnät, strömart och
spänning å nätet.


