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Betjening af ];.Y,srørsanl æ_g_g_ene i ~Qc- vogl:!~-

Ma2 4/19570 
(Ma2 973/1955). 

I Cc-vognene nro 1149-1158 og ll9o-1199 er belysningen foret aget 
med lysrør (22o volt vekselstrøm) i stedet for med glødelamper 
(24 volt jævnstrøm). Vognen e er f orsynet med 2 adskilte dynamo-, 
batteri- og omformeranlæg u1mrket 1 og 2 ,. Begge dynamoers regule-
ringsanordninger er anb::' 2.g t :. s ar .;:to el. skab i sidegangen sammen 
med omformerne 9 transfurmernej 3 tavler ·og elo reservedele m"vo 
DOT er ~n t avle f or hver dynamo og ~n f ælles for de 2 omformere 
og gruppesikringer for lysrør a 

Tavlerne er forsynet med en ny type sikringsautomater med vi ppear ~ 
(rød) i stedet for trykknapper. Når vippearmen peger nedad, er af-
bryderen åbeno Indkoblingen foregår ved, at armen trykkes QE.§9. 
og bliver stående i denne stillingn Udkoblingen kan foreg å enten 
manuelt ved at trykke armen nedad eller automat isk på grund af over-
belastning eller korts lutningo Såfremt afbryder en efter en automatisk 
udkobling med påfø l gende indkobling straks kobler ud igen9 skal der 
hengå 2 minutter til afkøling af afbryderne, inden indkobling påny 
fo rsøges. Følges denne af fornyet udkobling, må der ikke foretages 
flere indkoblingsforsøg, da der så er fejl på install ationeno 
Formular nro 716 afg ives c 

Lyset i vognene t ændes på en fælles hovedafbryder med stillingerne 
o, 1/2 og 1/1 _, I stilling J./2 er kun anlæg 2 i funktion, og endeperro~.-, 
og toilet ved e l oskabet er mørke" 

For at sikre belysningen i vognene er der - i forbindelse med anlæg 
1 - etableret en nødbelysnini på 24 volt jævnstrøm med 1 stko 5 watt 
lampe anbragt i s amt lige lo~tsarmaturer ~ Når hovedafbry_deren står 
på J/1 og kun vil nødbelysningen ~utomatisk træde i funkt ion, 
når batterispændingen synker til 22 volt , i det minimalspændings-
r e l æer udkobler omformemeog dermed lysrørsbelysningeno Mi nimal-
spændingsrelæerne vil ikke automatisk genindkoble omformerne og 
lysrørsbelysningen~ når bat t erispændingen under kørsel stiger til 
mellem 24 - 28 volt e Indko~~~~,ge~ kan kun foretages ved at betjene 
.hovedafbr~.~~1?:_J slUkning og t ænding) 2 og må ikke foretage_~, før 
det er undersøgt, om dynrunosikringerne er hele, (den lille spiral-
tråd i g l aoset på sikringen skal være hel), og om mærkelamperne 
lyser klart. 

Har nødbelysningen været i funl{tion, afgives formular nro 7160 
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