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Fig. 0802. Sporbesættelsesapparat udført som nøgleapparat. (Telegrafmester Rasmussen) . 
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Fig. Sporbesættelsesapparat udført som nøgleapparat på Bruchsals ældre centralapparat. 
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Fig. 0806. TogvejsrækkefØlgespærre for mindre station. (Sporbesættelsesspærre. Siemens & Halske). 
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Fig. 0807 a . Skematisk fremstilling af t ogvejsrækkefØlge-
spærre på en station på enkeltsporet bane med krydsnings-
spor og udkørselssignaler. På planen er kun medtaget spor 
1 for kØrselfra x til y. Endvidere er gennemkørsel og fr. 
signal ud eladt. Enhedstypen. 
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Fig. 0807 b. Skematisk fremstilling af togvejsrækkefØlgespærre på en station på enkeltsporet bane med kryds• 
ningsspor og udkørselssignaler. På planen er kun medtaget spor 1 for kørsel fra x til y. Endvidere er gen
nemkørsel og fremsk. signal udeladt. Enhedstypen. 

.! 

ny 
0~ / 

'reln/m, f 



F,9-/. Normo/slilling. 
Tool,011. hvid/' (fri). 

l'i9 2. Jndk(lrsels-(eller 9MMm
k(lrsels-) lo9vr/sl1ånd"'9 om
/09/. Sp,7rr,k/inh 9 i 9'""- ,

1 
sltlm19. ToN"°". rØI .� 

T,;vejshond/09,1 for ind· 
I lr//rs,I /09! ltloo;, "9 -

"' mod /ompl om/a-pn;/19 
o/ sperrr,Klink, 'I· 

l'i9. �- Udk(lrselslog,,jshond
lo;,l li/ drls om/091. 

lldlrørselshåndlogel /11ldsl<Pndi9 
om/09/. Vrd ldbo9,lo9nin9 of lld
brselslo9wj'en op.slår normolsl/1· 
lin9en fi9 I. 

Fig. 0808. TogvejsrækkefØlgespærre af den på fig. 0807 a og 0807 b skematisk fremstillede type. Details 
af selve rækkefølgespærren i fem forskellige stillinger "1='5. 
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