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og ~etjening i Dieselvogne

ForberedelaestJeneste paa Vognenes Hjemated
(udføres af ne~otet e~ler af Mot~r~øreren}.

1)

Hov.e,da,fbryderen, d-er er anbragt i en Kasse under. Vog-

nen s1uttes. (Afbryderens· .Haandtåg ~r anbragt udvendig paa.
,,

Kassen)~ Afbryd.er :$ _59, a.nora.gt 1 Skallet i Maskinrummet, sktt'tea
.

'

.

til nede~st$ Sti.lling "Belyst,1ingsomt'ormer 11 , h'Vls Lyset
tændes. el).ers øver·ste Stilling ''Bely$im1ngabatteri"-..

~)

_Manøvrest·r ømsafbryderen {pa~ Hovedta.vlen i Masldnrum-

met-) sluttes~

3}

'

Om$k1~tervalsen~ Haandtag pas.sættes cg drejes i Køre-

åt~lling.
4)

Det ~fter8es, at Kompressorafbryderen ( anbragt i Skabet

· i Ma.aklnrUnL'net} sta.a.r p.a.a automatisk Drift; hvis Itompree-soren til
Trods for. at Trykket i Hovedluftbeholde.ren er under 8 Atm • ., ikke

,

'l
f

j

gaa.r i _Gang, lægges Afbryderen om i direkt~ Drift. Gaar Komprea•
aoren da i Gang. maa Trykregulato~en (Starteventilen) ·efteisea
(den er å.nbragt 1 Maskinrumttiet) . Der pumpes Lutt i Hovedluftbe~

holderen, til Trykket er c~. 8 kg/cm2

5)

•

·

Brændeels:beholdningen efterses

p_a.a. Oli-eeta.ndagl.asa-et i

Maskim:ummet" Brændselsbeholderne i Maskinrummet og Reaerveb-e·•
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·holderne. som er anbragt under Vognene, pa.afyldes eventuelt Brænd•

•

ael; dette sker ved Haandpumpen {anbragt i Skabet i Maskinrummet),
eller der sættes Olie paa under Tryk udefra" Ved Haandpumpen findes en Tregangshane, som kan indstilles dels til Fyldning af begge
Hovedbeholderne og dele til Fyldning af Reservebeholderen samt ene
videre til· Opfyldning af Hovedbeholderne fra Reservebeholderen.
'

Hovedbeholderne fyldes op ti 1 øverste Mærke pa.a Skal_aen. Reser-

vebeholderen fyldea op, til Brændselsolien i nogle Draaber løber
ud af Overløbsrøret.
Hanerne for Brændselsrørene til Maskinen aabnea. Hanerne er anbragt i Maskinrummet. Det maa paaaes, at Hovedhanen i
Førerrummet er aaben.

6)

Det efterses, at Kølevands pumpeafbryderne staa.r pa.a

automatisk Drift.
Kølevandet kontrolleres paa vandstandsglaseet paa
Enden af Beholderen. Vandstanden skal naa til det øverste Mærke

paa. Vandatandsglasaet og maa ikke overstige dette, naar KØlevandspumperne staa.r stille; eventuelt efter~yldee til den ovenfor
angivne HØjde.

Vandet fyldes paa Kølersystemet ved Hjælp af en Vingepumpe, anbragt i Maskinrummet under Brændselsoliepumpen, eller

der aættea Trykvand pa.a udefra. Naar Kølevandspumpe gaar, skal
Vandstanden i Vandstandsglasset synke til imellem 1/2 og 1/3
af hele vandstanden, aldrig under

8)

1/3.

Der efterfyldea Vand paa Tank til Toilet, til det løber

ud af Overløbsrøreto
Smørehanen til Vippetøjet aabnea; Hanen er anbragt paa
- 2 -
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Smørerøret-for .Enden af Regulatoren og ho1des aaben

l.!o • .

·ca. 15 Min.

· .efter at, den pa.a.gældende Ma.ekine er ·startet •

. $am:h1eholdningen _efterses,' eventuelt efter-fyldes:
Brem.aehaan~tag paasættes og drejes i sti11tng'

3

Møgle for startkontroller is~ttes og aabnes~ ·
~ver 'Motor star tes ,red at dreje. $t.!;l.r_tkontrollei-en pa.a.
'

.

•~start•. Paa. den StillJ.~g ma.a. den lwlq.es, indtil Motoren gaar,,
'o g _Kont-rolleJten dreJee d.e .refter straks paa H])rift 11 _.
'

.

Na.ar Maskinerne ekal ats.-rtes i kQld _??l l$tand, 1

Fr-ost-

V'ejr etc. 1 eller ·h vis l3a.tteriet ikke ~kulde }lave fuld Spænding,
løftes under Start et kort Øje·blik Udstødsventilerne, hvilket
sker ved at aabne den i Væggen 1 )4.a~inrummet anbragte Dør og ··

dreje paa· Haandsta.ngan -pa.a Ventiliøfterne; disse Haandstænge.r

tinde~ anbragt umiddelbart bagved V~ggen· til Førerrurum:et.
Ved Kørsel med 2 $ammenkoølede Mo-Vogne altal ~en
sterende Motorfører under Start af Motorerne i den bage$t.e
opholde sig i denne·s Maskinrum og særlig ha ve ain Opmærksomhed

henvendt paa, at Start- og Laderelæerne 'f ungerer tilfr_edsst11 ...
lende.

...

14)

Det p.aa~e~,-at Afbryderen for Centrifugalkontakten er

sluttet ( findes i Maskinrummet).

15)

Det efterses om Ventilatormotorerne for Køling af

Banemotorerne gaa.r.
16)

Det ei'te.rse3, at Srnøreo lietrykke.t, Kølevandstrykke t og

Brændselsolietrykket er i Orden (ses paa Manometrene pa.a Siden af

- ·3 -
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Dieselmotorerne) •
Smøreolietrykket skal være

o, 7 -

1 Atm. under Tomgang.

Brændseleoliet.rykket skal være O, 3

-

O, 5 Atm •.

Kølevandstemperaturen skal være ca. 4o 0 ; der kan dog
køres ud af Remisen med noget lavere Temperatur, men det maa paases, at Kølevandetemperaturen ret hurtigt stiger til den ovenfor
nævnte Temperatur.
17)

I llørke tændes Frontlanternerne og Slutsignalerne.

Forberedelse paa fremmed Depot eller Station under Ophold i Kørslen , naar Toget har været forladt.
(udføres af Depotet eller Motorføreren).

-·

'

1)

Brændselsbeholdningen i Hovedbeholderen eftersesi om

nødvendig efterfyldea fra Reservebeholderen.

2)

Eventuelt efterfyldes vand paa Tank til Toilet.
'

-

3)

Hanen paa Erændselsledningen aabnes.

4)

llanøvrestrømsafbryde~en sluttes.

5)

omakiftervalsens Haandtag paasættes og sættes i Kørsels-

retningen.

6)

Bremaehaandtaget paaeættes, og Bremsen prøves .

7)

Nøgle for StartkontrolleT paaeættes og aabnee.

8)

Dieselmotorerne startes (ved Kørsel med 2 sa.~menkob-

lede Mo-Vogne skal den assisterende Motorfører overvaage Star•

ten af Motorerne i den bageste Vogn) •
- 4 -
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.
f~r Smøreolien, Kølevand og Brændselaolief

-t;ry~ kon.t rolleres.
. "; .
'III

,·

l ,O)

Det under-søges. om X,Ølevano.spumpen og Ventilatorerne

, for .Krnfns af .Ba.ne1not<;Yrerne gaal.'·.

I Mørke ~ændes Frontlanternerne og Slutsigna_llamperne.

Toget startes ved at føre Rattet lang,&omt fra. Stilrli.ng O
til 1. eventuelt til en ·stilli-ng midt imellem disse to ~<-ærker;
sa.a.fr-emt der ekat køres torsigtigt frem, idet baade Ma.gnetiseringe, .
'
relæ for ,Generator og .Banemoto'rrelæ -slut.t es allerede paa denne

Stilling~
J)ieselmot.orernes 0mdrejningsta.1. er paa Stilling ls 825.

Belastningen pa,a. Generatoren forøges ved at dreje Rattet .
'
.
y;idere til Stilling 2 og 3, derved forandres Dieselmotorernes om- ·
drejningstal ikke (Modstandsr~gUlering af Generator).
tde:rligere Bela·s tning af Generatorerne faa.a ve(l at dreJ e
til Stilling 4, svar.ende ~il; i'ul,d Belastning af l)i-ese.J,,motorerne
(1000 Omdrejninger).

Yderligere Belastning af Generatorørne fa.a·s ved at dreje
til Stilling

5.

svarende til 10

%Overbelastning

af Dieselmotorer•

ne. Paa. denne Stilling maa kun køres kortvarigt - indtil 10
Under Ktralen ma.a der jævnligt holdeB Øje med Kontrol-

lamperne paa. .Førerpladaerne, med Fjerntermometre~ Stpøremanometre
.

'

og Bremsenianometre" ligesom ·de elektriske Maal.eappa.ra ter paa

Førerpladsen af og til kontrolleres.
Paa Kontrollerstilling 4 skal Ladeam peremetrene staa.
ved den røde Streg ved

en .Ha.etighed
.. 5 ..

af ca,.

50

km/Time •
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Enhver fremmed Lyd i Maskinrummet maa straks søges op-

•

klaret, ved Kørsel med 2 Mo-Vogne sammenkoblet gøres dette ved
Hjælp af den assisterende Motorfører II, som tillcaldes ved at be-

nytte Telefonen.
Viser der sig Fejl ved en Dieselmotor ~ed tilhørende
elektriske Maskiner og Apparater, og lader den eventuelle Fejl sig
ikke straks afhjælpe, og det skønnes, at den kan have væsentlig
Indflydelse paa den paagældende Maskines Gang eller Tilstand, maa
den paagældende Dieselmotor straks standses.
Kontrol med de 1 den bageste Vogn. værende Ma.s.ldner føres
af den assisterende Motorfører II, som straks oplyser Lokomotiv~

føreren om eventuelle Fejl og foranlediger, at den paagældende
Motor om fornødent straks standses, enten af Motorføreren eller
af ham selv, ved at try~ke Stoprelæet og samtidig Regulator-

-

Tandstangen i Bund.
Hvis Motorvognen under Kuldeperioder henstilles 1 længe re Tid i fri Luft eller 1 uopvarmet Rum, uden at Vognens Vandvarmeanlæg er i Drift• skal hele Køle sys ternet tømmes for vand,

hvilket sker ved at aabne alle Aftapningshaner paa Ledninger og
Tari.k.

Saafremt et Kølebatteri sættes ud af Drift og derfor

-

afspærres ved Ventilen, skal Aftapningshanen paa Afløbsrøret holdes aaben.

C

Naar Lyset skal tændes, maa Motorføreren slutte Afbryderen for Lysomformeren E 42 ( findes i 1.:.a.skinrm:'l~et) og der efter skifte Omskifteren E

59 (i Skabet

i 1Iaskinrummet) til "Be-

lysning Omformer 11 og da slutte Lysafbryderne.
- 6 -
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Skal Lyset sluklces under K..crsel, maa Afbr yderen E 59
sluttes til Batteri , og Lysomfor meren ·standses.
Skulde der vi se sig Uregelmæssigheder med Lyaomformeren,
maa O:".lskifteren E

59 ( i Skabet

i Maskinrummet ) skift es om t il

Batteri , og Lysomforroeren standses ved at aabne Afbryderen E 42.
Skal Lyset tændes under Dieselmotorernes sti l stand, maa
Omskifteren E

59

sluttes til Batteri .

Ved Kørsel med 2 sammenkoblede Mo - Vogne skal den a_esi -

sterende lE.otorftrer II jævnlig under sin I assage gennem Toget
overvaa.ge, at alt er i Orden, og Aarsagen til eventuelle Fejl
eller Lyde maa saa vidt muligt søieS opklaret.

~ndvidere skal han overvaage og passe Varmekedl en og
-systemet i overensstemmelse r::ied de Instru!cser, som findes op-

•

slaaet i Vognene.
Lader eventuelle ~ejl sig ikke afhjælpe straks eller
under Ophold i Kørslen, maa de straks efter Hjemkomsten me l des
til lij emstedsdepotet ( noteres i Vognbogen) .
Naar Toget skal standses , eller der under Kørslen skal
afspærres for Belastning paa Dieselmotorerne, maa KontrollerrattPt

..

drejes jævnt tilbage til Stilling C•

Afslutning pa,a H.jemstedsdepot efter endt Kørsel .

1)
11

Motorerne standses ved at føre Startkontrollerne ti l

Stop" - Stilling.

2)

Hanerne paa Brændselsledningerne lukkes.

- 7 -
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3)

Bremsen prøves •

4)

Kompressorafbryder en brydes •

5)

t:an"vrestrømsafbryderen brydes.

6)

Afbryder for Lysomformer aabnes. Omskifter E

.Mo.

59

slut-

tes til Batteri. Lyse t slUY.kes.

7)

3atteriafbryderne brydes.

3)

vmskiftervalsena Ha1ndtag sættes i Nul-3t illing og af-

tages.; forinden sæt tes omskift er valsen i den Sti lJ.ing, hvori der
skal k xres ved næste UdJc~•rsel.

9)

Nøglen for Stal."tkontrolleren dre~es i Laasestilling og

aftages.
10)

Førerbrensehaandt~get aftages.

11)

Vand og Olie udbl:c:ses af Hovedluft'l?eholderen og .Olieud-

sktlleren.
12)

Eventuelt efterfyldes Kølevand.

13)

Brændselsolie paafyldes Hovedbeholder og Reservebeholder .

14)

Eventuelt efterfyldes Vand paa Tank til Toilet.

Afslutninz paa frern1ed Depo t eller Station under Ophold
i Kørslen, og naar Toget forlades

{udføres af Depotet eller af Mot orføreren).

- 8 -
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1)

Motorerne standses.

2)

Hanerne paa Brændselsledningerne lukkes.

3)

Haandbremsen sættes fast.

4}

~anøvrestrømsafbryderen brydes.

5)

Omskiftervalsena Haandtag sættea i Nul og aftages, men

Omskiftervalsen stilles dog forinden i den Kørselsretning, i hvilken der paany skal køres.

6)

Nøglen for startkontrolleren drejes i Laaeestilling og

aftages.

..

7)

Førerbremsehaandta g e t aftages.

8)

Vand og Olie udblfuaea af Hovedluftbeholderen og Olieud-

skilleren •

9)

· Lyset alukkes , og Afbryderen E

59

sættes til Batteriet,

og Afbryder for Lysomformer aabnes.
10)

-

Der efterf'yldes eventuelt vand pa.a Tanken til Toilet.

O p s m ø r i n g
( foretages af Depotet eller af }.;otorføreren).

l Gang 1 Døgnet.

1)

Oliestanden i Kru~taphuset kontrolleres ved Pejlestok ;

e-ventuelt efterfyldes, til Olien ataar til det øverste 1Iærk e paa
Pejlestokken ; indtil videre anvendes Veritae II fra den

15.

~aj

t 11 den 15. Oktober og Vel' i tas 7 fra den 15. Ok to her til den 15 •..l.aj

- 9 -
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Smørestanden paa Brænclselspumpen kontrolleres med Pej-

2)

lestokken; eventuelt efterfyldes. Der anvendes samme Olie

3)

Banemotorbærelejernes Sm~restand kontrolleres med Pejle-

stok ved at aabne Xlappen paa Lejet; eventuelt efterfyldes Shell
C

3.
Smøreoliestanden i Tandhjulskasserne efterses; dette sker

4)

ved a.t aabne Klappen forneden pan. Siden af Kassen ; Olien skal fyl-

de Studsen. Der anvendes indtil videre Crater Compound I .

5)

5møreoliestanden i Kompressorerne efterses; om fornødent

efterfyldes Olie, indtil den naar op til Jiyldestudsens Cverkant.
Der anvendes Jhell C

-

3.

6}

Akselgaflerne srn~;res .

7)

Ledene pe,a "Z\egulatorstængerne smøres ( lys 1.fineralolie).

8}

Styret 1 Koblingen mellem Dieselmotor og Generator smø-

res med ledt . Skrueproppen aftages, og T?ed t presses ind.

Hver 14. Dag.
Rullelejer paa Banemotorerne ; smøres som nedenfor an-

..

eivet for de øvrige Lejer paa elektriske !,iaskiner • .:im0res med ca.

2

a 3 cm3

Fedt (3.K . F.28) •

1 Gang om Maaneden.
1)

Samtlige, Lejer til de elektriske Maskiner, hvorpaa der

er anbragt Fedtkopper, smøres med Fedt. Ved- Indf~rine af Smøre fedt skal 3::1øreniplen omhyggelig renses og vaskes med Tetraclor1.nJlstof, saa at der ikke indføres Urenheder med 3r:1vrefed tet. Der

-

anvendes Kuglelejefedt G.K.F.28.
- 10 -
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samtlige Led imellem Bremsestængerne smøres med Olie

eller ?edt •

P a an ing.

Eftersyn l Gang i Døgnet.

1)

smøreoliesugefiltret efterses og renses eventuelt.

2)

Trykfiltret efterses og renses.

3)

Brændselsoliefi 1 trene efterses og renses eventuelt·. For-

inden Filtrene tages op, maa. .Brændselshanerne lukkes, og der maa
anbringes en Spand eller Bakke for ikke at spilde den udløbne

Brændselsolie.
4)

Indtil ~idere efterses samtlige Rør- og Slangeforbin-

de laer under Vognen, i Maskinrummet og Førerrum og t iellem Vognene
dagligt.

5)

Kontakter for Banemotorrelæ, Jtartrelæ, Ladeafbryder og

Uagnetisefingsafbrydere for Hoveddyna~o og Ladedynamo efterses
dagligt og :pudses eventuelt rene for Brandperler; hertil maa kun

bruges Skraber og Glaapapir, og Kontaktfladerne indfedtes med en
Smule ren vaselin.

-

6)

Eftersyn og Prøvning af den elektriske Lysinstallatian.

7)

Beholdningen af Reee~veaikringer og La.mp~r efterses og

k om p 1 et t e res •

Hver 8. Dag.
Samtlige Relæer og Kontroller (Omskiftevalse) eftereee,
og Virkemaaden kontrolleres.

2)

Samtlige elektriske Maskiner ~~terA~S, he~under s~~lig
- 11 •
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Kommutator, Kul med Tilledninger, Kulholdere og Fjedre.

3)

Luftfiltrene efterses og renses; de genne~bl~aes med

Trykluft. Der maa dog jævnligt i ··::elle .:1tiden 1,aates et Blik paa

disse Filtre for om mulig' at konstatere eventuelle Urenheder.
4)

Batteriet kontrolleres, og 3yrevægten noteres.

5)

Centrifugal.kontakten og dennes Remtræk efterses.

Hver 11:aaned.

Efterses Kileremmene paa Hjælpedynamoerne og strammes
eventuelt"

Kontroltal for Litra Mo .
1) Krumtapaksel. Overflade af Søler uhærdet.

Normalt Spillerum i Hovedlejer
- Krumtaplej er

0 ,125 mm

o, 12

o, 115

0,11 -

-

mm

Ved Slid er tilladt en Afdrejning fra oprindelig Diam"
for Hovedlejesøler indtil 2 mm og for Krumtapsiler indtil 2 mm.
Ti l ladt Spillerum i Hovedlejer

0,25 mm

- Kruntaplejer 0,20 -

Krumtaplejer (Plejlstangslejer) efterses for hver 350CO

km. Det efterses, at ~øtrikker med Splitter er 1 Orden, og at der
ikke er for meget Sl~r 1 Panderne.

..

2) Stempel. Normalt 8pillerum ved nederste Stempelring I : 0,35 mm

Normalt Spillerum under Stempelpind

II

=

0, 38

Største tilladte Slid ved t ing

I= 0,4

-

Største tilladte Slid ved Ring

II c 0,4

-

For nye Køretøj er efterses evt. s 1<:ærpes 3kraberinge oJ

....

for hver

-

35.000

km og efter vedføjede Metal

Tilladt største Bredde 1,=; mm
- 12 -
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Derefter skærpes Ringene for hver 70.000 kro.

Trunkpin.d.Normalt Spillerum mellem Broncebøsning og Pind~ 0,05 mm
bg mellem Pind og Stempel 0,05 mm. Naar Slid i stang er 0,3 mm ud
over det anførte, isættes nye Pinde resp. Bøsninger alt efter Sliddet.

Eftersyn som for :::UCraberinge.
3) Cyl. Foring.

Naar denne er slidt over

0,35 mm oval, bør den kasseres

og ny Foring med original Dia.meter isættes.
4) Indsugnin5s- og Udstødeventiler.
Ventilerne efterses og slibes saaledes:

Indsugningsventil efter 35.000 kui,
efter 35. 000 km.

Udetødsventil

•

-

·Na.ar Ventilkeglen er afdrejet ved Sædet, bør den kasse-

res.
Ventilerne smøres med~ 3olarolie.

(Der smøres med nogle faa Draaber daglig for hver Spindel).

5) Vfilltilbevægelsen.
_ Ventil

--

lukket

aabnet

Indeugningsventil

14° før Top

30° efter Bund

Udatødav~ntil

46°

14°

-

Bund

•

Løftehøjde af Indaugnings- og Udstødeventiler er

Top.

17,9 mm,

Spillerum mellem Ventilapindel og Vippearm• 0,3 mm i
kold Tilstand. nør kontrolleres ved varm ~otor og maa ikke være

0

under 0,2 mm.
6) Brænda,e la pumper.
Indat1 lling af Pumpen sker paa den liaade, at llærkerne

- 13 -
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paa Huset og Koblingen henholdsvis R og L staar lige ud for hinanden, naar Krumtap (Cyl. 1) staar 20° før Top Dødpunk t i Tændinga-

øjeblik. Finindstilling sker ved at dreje de to Koblingshalvdele 1
Forhold til hinand~n efter de anbragte Delestreger.
De enkelte Brændselspumper indstilles so~ angivet i Boscb
Instruktion.
Stempel og Cyl. i BrændselspUT.1pe kan ikke ombyttes ind-

byrdes. Justeres efter et Minimumstryk paa 180 kg/cm2 ved Hjælp
af Pr '~vepumpe.

Oliestand for Smøreolie holdes efter l'ej lemærke.

7) Forilingsindstiller.
Indstillingen sker efter vedlagte Tegning .
Efterindstilling maa ikke finde Sted.

•

8} FortrykspumEe •

'......

,Arbejdetryk ved 1000 Otr.dr./Linut bør ik.ke overskride 2
kg/cm2 og ved laveste Omdr. ikke under 0,5 kg/cm2

•

9) Brændselsventiler.
Prøvetryk 210 - 220 kg/cm 2 •
Hulstørrelse 0,4 mm; Ventilnaalen kan ikke o:nbyttes.
Ventilens Løftehøjde er til Overkant af Bosch Dysen og

-

har Anslag mod Ventilhusets Underside, der maa være plan.

Eftersyn af Ventil hver 10.000 km .
10) Regulatoren.

Motorens normale Omdrejninger er

550 - 825 -

1000 ved de

respektive Hastighedstrin.

..

11.iavisning henholdsvis

5 ;~ - 3 ,;

- 1,4 -

oe

2 ;~; tilladt •
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ll) KQmpressionaru.~.
;

Afstand mellem Stempeltop og Cylinderhoved 3 mm.
Kompressionstryk~ 34 kg/cm2

•

12) Smø:re:pumpe.
Arbajdstryk yed varm .Motor og 1000 Omdr./Minut bør ligge

mellem 1 og 1,2 kg/cm2

,

hvortil Omløbaventilen indstille~.

13) Kølevandspumpen.
Arbejdetryk ved 1000 Omdr./Minut ·af Dieselmotor 1 kg/cm 2

max. 0,9 kg/cm2 min.
Højeste tilladte Temperatur om Som~ eren

= 850.

Normal _Temperatur JO - 6o 0 •
14} Gearkasse.
Tandhjulene er alle mærkede paa den Uaade, a.t Mærkerne

ataar lige ud for hinanden, naar Krumtap Nr. l ataar i .Top Dø~punkt •

•

15) Styreaksel.

Samlet Slid i Lejer- og Ak-sel tilladt indtil 0,4 mm.

16) Smøreolie.
Anvendes i Tiden fra 1. 1.~ aj ti 1 1. November Veri tas ll og

fra 1. November til 1. Maj Veritas

•

7, og Overgangen sker alene ved

Spædning fra ovennævnte Terminer; dog udskiftes helt ved Hovedeftersyn.
0

Tiøjes'te tille1,dte Temperatur med Veritaa 11 er 80 •

7 - 70° .

-

.Elektrisk Udrustning.

17}

II,1 ælpedyna.mo.
La.deepænding

.

65 - 90

-1, Volt.

J

I

•

,.
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18) Bat ter i •
Ladestrøm indstilles ved Hjælp af ,lodstanden B0 5, se

Strømskema 8228 - 01 i Vognen, og vil normalt andrage 10 til 20

Amp.
Maar ovennævnte 1~odstand er indstillet, maa !!ot orføreren

ikke ændre Indstillingen.
Kon trol af Syrestand og Vægtfylde udf!;res hver 8. Dag
indtil videre.
livi.s

Lade strømmen er for stor, vi 1 det vi se sig ved, at

der sk~l paafyldes destilleret Vand ~ere end 1

a

2 Gange pr . Maa -

ned.

Hvis Ladestrømmen er for lille, vil det vise sig ved, at
Syrens Vægtfylde er for lille.

..

•

Ved

16°

C er Vægtfylden:

for fuldt opladet B~tteri
-

h~lt afladet

1,110

~omr,ressor - 3tartventil skal
rykke ind ved
ud

-

1,280

6 -~ltm.

7,5 -

•
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