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Defekte bremser, nedslidte bremseklodser boogie afspærres. 
Når en boogie afspærres nedsættes bremsevægten 50 ~-

Boogie afspærring klodsbremse sidder i næserum 1. 
Boogie afspærring skivebremse sidder i næserum 2. 
DER MÅ IKKE FORETAGES AFSPÆRRING TIL BEGGE BOGIER 

MX_på ledning 
Sabelgreb lukkes der trækkes i udi igningstrækket, 
2 Mand i førerrum virksom DIREKTE bremse Max 60 km 

Let brems. 
Ved fejl der kræver afspærring af let brems, skal der 
kontrolleres om Manøvrestrømsudkoplere virker. Hvis 
meldelampen Manøvrestrøm ikke lyser når der bremses skal der 
to mand i Førerrum når kørslen genoptages. 

Afspærringshane LET BREMS sidder i næserum 1. 

~X 16 under Førerbord er der to Håndtag. 
Højre side er HÅNDTAG FOR TRYKOMSTILLER. (UDLIGNING) 
Venstre side er HANDTAG FORA KAMMER. 

ITC - Kørsel. Skift af Førerrum. 
Hvis du ikke kan køre når du har skiftet FØRERRUM kontroller 
om MAB på betjen~ LOKO er faldet ud. 

ITC - Kørsel Taber luft. 
Hvis du taber luften på bagerste LOKO, når du kører over 20 
km/t og lampen for SIKKERHEDSRELÆ tænder, og luften kommer 
i gen under 20 km/t er det TSR re I æet på det bagerste LOKO 
der er defekt (UDSKIFTES ) . 

ITC KØRSEL. 
Forreste MX. 

MAB 
TSR 
PCR 
GFR 

fu!.g_erste MX. 
Aktiveret 
Aktiveret 
Aktiveret 

Ingen ITC relæer ekal være 
inde. 

= Ind i sti 11 i ng 1-8. 
Hvis MAM ind lyser, 
manøvrestrøm. 

Kompressor 
Hane 80 øverst= Konstant aflastning 
Hane 12 nederst= Pumper konstant, sikkerhedsvent i I en å bner. 

Sikkerhedsrelæ 
Hvis sikkerhedsrelæet lys e r konstant, også når du holder 
sti I le, kan det være sikkerhedsrelæet der hænger, prøv a t 
s l å med en hånd på relæet . Det ka n også væ re vippekontakten 
der er defekt, måske overgang i en ledning fra lndukter. 
( di be r ) 

Fu ldbr em s Trin 8= Brem se l e dning 3 , 5 
Trin 8 = Brem secy l en d er 3 , 8 

Fn re br e ms 8r c mse l ect n i r1g 0 

Ved manglende omkobling fra Serie - parallel Lil parallel, 
udkobles en banemotor. Undgå motor 2 

Udkoblet banemotor 
Ved udslag på 500 A aktiveres maksimalrelæ. COLR aktiveres 
ved 1500 A, hvorved hoveddynamoens belastning reduseres. 
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7.1-~. 

1. FORBEREDELSESTJENESTE 

1 . 1 Eftersyn af 
el-apparat-
skab 

Knivafbrydere og maksimalafbrydere sluttes i 
el-apparatskabet. 

1.2 Kontrol af - Fejlmeldebogen efterses. 
fejlmeldebog 

Såfremt dieselmotoren har haft unormalt 
stort kølevandsforbrug, skal lokmotivføreren 
foranledige, at den håndtørnes før start. 

1.3 Kontrol af - Beholdning af brændolie kontrolleres. 
beholdninger 

1.4 Opstart 

- Beholdning af kølevand kontrolleres. 

Beholdning af kedelvand kontrolleres. 

- I betjent førerrum sluttes afbrydere for 
MANØVRESTRØM og FORTRYKSPUMPE. 

- Kontrol af sikkerhedsregulator. 

- Kontrol af regulatorstopknap og detektor-
knapper for HØJ KRUMTAPHUSTRYK og LAV KØLE-
VANDSTRYK. 

Kontrol af brændolie i returolieglas 

- Startomskiftere·n i START og startknappen 
indtrykkes i hejst lo sekunder, samtidig 
med at der gives en fyldning med hind-
reguleringen 

- Detektorknap for LAV VAlIDSTAND holdes 
i nde, til vandstanden er sunket til 
mærket for motor igang. 

• Smøreolietrykket kontrolleres, må ikke være 
under 0,4 bar. 

7 .:z-I. 

1 . 5 Opfyldning 
af bremseled 

1.6 Bremseprøv 

Vacum i smøreo·l fesugeledningen kontrolle-
res. Hvis viseren letter mere end 1 cm note-
res det i fejlmeldebogen. 

- Det kontrolleres at jordslutningsrelæet ikke 
er trådt i funktion, og at ladeamperemeteret 
viser normal ladning. 

Frem/bak-nøglen sættes i stilling. 

Førerbremseventilen låses op og sættes i kø-
restiling, når fødeledningstrykket er over 
6 ,2 bar. 

Bremseledningen fyldes op. 

- Skruebremsen løses. 

- Der afholdes manometerbremseprøve jvf 
. drif.tsinstruktion 3. HANOMETERBREMSEPRØVE, 

1.7 Afprøvning - Dødmandsudrustning afprøves jvf driftsin-
af dødmands- struktion 4 •INSTRUKS FOR AFPRØVNING AF DØD-
udrustning MANDSUDRUSTNINGW 

1.8 Kontrol og 
afprøving 
iøvrigt 

Kendingssignaler, horn og fløjte afprøves. 

I opvarmningsperioden startes varmekedlen 
efter de givne forskrifter. 

- Forinden kørsel kontroll~ res, at kølevands-
temperaturen er mindst ssoc . 
Afbryder for MAGNl:.'TISERING sluttes i betjent 
førerrum. 
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2. AFSLUTNINGSTJENESTE 

2.1 Kontrol af - Kontroller sandingsanlæg og kølevandsstand. 
beholdninger 

2.2 Afslutning 
af varme-
kedel 

2.3 Parkering 

2.4 standsning 
af diesel-
motor 

- Sand- og kølevandsbeholdning suppleres om 
nødvendigt. 

Brændolie- og kedelvandsbeholdning suppleres 
i henhold til maskinløb. 

I opvarmningsperioden foretages afslutning 
af varmekedlen efter de givne forskrifter. 

- skruebremsen i førerrum 2 spændes med højst 
1,5 - 2 bar i bremsecylinderen. 

- Førerbremseventilen aflåses. 

- Frem/bak-nøglen udtages. 

- Direkte bremse løses og håndtaget aftages. 

startomskifteren drejes i START. 

Stopknappen påvirkes. 

2.5 Fejlmeldebog - Eventuelle fejl og mangler noteres i fejl-
meldebogen. 

2.6 Udkobling af 
afbrydere 

2. 7 Aflåsning 
af døre 

Alle afbrydere på førerbordet afbrydes. 

I el-apparatskabet afbrydes batteriafbryde-
ren. 

- Strækningsradioen afbrydes. 

Udvendige døre aflåses. 

I 

----~--- :..,..._.. _ .. ~. -
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3. MANOMETERBREMSEPRØVE 

3.1 Tætheds-
prøve 

Drifts-
bremsning 

3.3 Løsning 

3.4 Fuldbrems-
ning 

3.5 Farebrems-
ning 

Efter opfyldning af bremseledningen sættes fø-
rerbremseventilen i MIDTSTILLING. 

Kontroller at: 

- trykket i bremseledningen ikke falder mere 
end 0,5 bar på 2 minutter. 

- trykket i bremseledningen ikke stiger. 

- der ikke indtræder bremsning. 

Førerbremseventilen sættes i KØRESTILLING. 

Eventuel tryktab ved tæthedsprøven efterfyl-
des. 

Trykkes i bremseledningen sænkes med 0,5 bar. 

- Kontroller at der kommer tryk i bremsecylin-
derne og at manøvrestrømslampen tænder. 

Førerbremseventilen sættes i_KØRESTILLING. 

Kontroller at: 

- bremseledningstrykket stige_r til 5 bar. 

- bremsecylindertrykket falder til 0 bar. 

- manøvrestrømslampen slukker. 

Der - foretages FULD BREMSNING 
( BREMSETRIN 8) 

Kontroller at 

bremseledningstrykket falder til ca 3,5 bar. 
- bremsecylindertrykk:t stiger til ca . 3,8 

Bremsehåndtaget føres fra FULDBREMSNING 
FAREBREMSNING. 

Kontroller, at: 

bar 

til 

- bremseledningstrykket hurtigt falder til o 
bar. 



MX 

3.6 Løsning med 
fyldestød 

7-5-1 

F0rerbre111seventilen sættes kortvarig i FYLDE-
STILLING, hvorefter den sættes i ICØRESTILLING. 
IController, at: 

- fyldestødsventilen virker. 

- bremseledningstrykket derefter langsomt fal-
der til 5 bar. .•. 

3.7 Bremseprøve Den DIREKTE BREMSE sættes i BREHSESTILLING. 111ed den di-
rekte bremse Kontroller, at: 

- bremsecylindertrykket stiger til ca 3,5 bar. 

Håndtaget sættes i MIDTSTILLING. 

Kontroller, ·at: 

- der ikke er væsentlige utætheder. 

Såfremt bremsecylindertrykket falder mere 
end 0,5 bar på 2 minutter, udfyldes fejlmel-
deseddel. 

3.8 Andet fører- Punkterne 3.2 - 3.7 gentages fra det andet fø-
rerrum. 

~--
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4 • AFPRØVNING AF DØOMANDSUDRUSTNING 

Kort periode 

Lang periode 

Afprøvningen omfatter kontrol af dødmandsud-
rustningen i to faser. 

AFBRYDER FOR SIKKERBEDSREW: afbrydes. Der kom-
mer lys i meldelampen SIICKERBEDSREW:. 

Dødmandspedal eller -knap påvirkes ikke. Efter 
2, 5 sekunder blinker den hvide meldelampe· for 
DØDMANDSKONTROL, hvorefter der tilbagestilles 
med henholdsvis pedal eller knap ( begge dele 
afprøves). 

Dødmandspedal eller -knap påvirkes ikke. Efter 
2,5 sekunder blinker den hvide meldelampe for 
DØDMANDSKONTROL i 2,5 sekunder, herefter toto-
net lydsignal og 111eldelampe i yderlig 2, 5 se-
kunder, hvorefter der indtræder en bremsning. 

Det kontrolleres at 

- bremseledningen udlufter. 

- den røde lampe på alarmenheden tænder. 

Alarmenheden tilbagestilles på genindkoblings-
knappen. 

Dødmandspedal eller - knap holdes nedtrykket. 
Efter 27 sekunder blinker den hvide meldelampe 
for DØDMANDSKONTROL i 2, 5 sekunder, herefter 
totonet lydsignal og meldelampe i yderlig 2, 5 
sekunder, hvorefter der indtræder en brems-
ning. 

·Det kontrolleres at, 

- bremseledning udlufter. 

- den røde lampe på alarmenheden tænder. 

Alarmenheden tilbagestilles på genindkoblings-
knappen. 

Afprøvningen skal foretages i begge førerrum. 

AFBRYDER FOR SIKKERHEDSRELÆ sluttes. Meldelam-
pe n SIKKERHEDSRELÆ slukker. 
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5. FØRERRUMSSKIFT PÅ EGET LOKO 

Afrigning af 
førerrum 

Oprigning af 
nyt førerrum 

Når der skiftes fra et førerrum til et andet, 
skal der·• foretages følgende: 

- Lokomotivet afbremses med den 
bremse og førerbremseventilen 
MIDTSTILLING. 

indirekte 
aflåses i 

- Båndtag~t på hjælpebremsen aftages. 

- Frem/bak-nøglen aftages. 

Det kontrolleres, at bremseledningstrykket 
falder til O bar, og at bremsecylindertryk-
leet på MX ca 3, 8 bar. 

Alle afbrydere på førerbordet afbrydes. 

Afbryder for FORTRYKSPUMPE sluttes. 

- Afbryder for HANØVRESTRØM sluttes. 

Kontroller at meldelampe HANØVRESTRØMSRELÆ 
lyser. 

- Afbrydere for belysning sluttes i nødvendigt 
Olllfang. 

- Frem/bak-nøglen sættes i stilling. 

- Håndtaget for den direkte bremse anbringes 
og sættes i BREMSESTILLING. 

- Førerbremseventilen låses op og sættes i K0-
RESTILLING. 

- Bremseledningen fyldes op. 

side 1 
ITC UDSTYR 

ITC er en forkortelse af INTERNAL TRAIN CONTROL •• 
Det er et elektronisk datatransmissionsanlæg. Dets formål er 
at sende ordrer og indikationer gennem en togstamme. 
Anlægget kan bruges ved forskellige sammensætninger af 
lokomotiver og styrevogne. 
Ved transmissionen gennem togstammen er et ledningspar, kore 
3 og 4 til rådighed i det gennemgående UIC - kabel. 

ITC - udstyret på Loko MX består af følgende: 

ML-enheden, anbragt på bagvæg i førerrum 1, indeholder de 
forskellige moduler, der styrer transmissionen af data, 
modtagning af indikationer fra, og afsending af ordrer til 
andet loko. 

ITC - paneler et i hvert førerrum. ITC - panelerne består af 
et transmissionspanel, med nøglekontakt og et 
indikeringspanel. 

8 Mellemrelæer der udfører de givne ordre, samt 2 maksimal-
afbrydere er anbragt i det elektriske apparatskab. 

Klargøring til kørsel med ITC. 

I det elektriske apparatskab sluttes de 2 maksimalafbrydere 
for ITC - an læg~ 

Det 12 kerede UIC - kabel isættes med pilen vendt opad. 

bageste førerrum sættes ITC-nøglen i stilling SIDSTE VOGN . 

betjent førerrum sættes ITC-nøgle i STILLING LOKO 1+2 

Afbrydere for MANØVRESTRØM og FORTRYKSPUMPE på førerbord 
skal sluttes på begge lokomotiver. 

Før igangsætning sluttes for MAGNETISERING på 
førerp lads. 

betjent 



side 2 
Transmissionspanel: 
Transmi~sionspanelet (ll har 8 indikeringslamper, hvorpå lokomotivføreren kan aflæse ITC-anlægges forbindelser og tilstand, samt en betjeningslås med 4 indstillingsmuligheder 

NAT 

® FJERN-@i= FEJL STYRING LOKO 1 
INTAKT 

DAG 
BETJENING SIDSTE · 

VOGN SPÆRRET VOGN LOK02 
•LOKO 1 L FORKERT 0 0 •LOKO 1+2 NØGLE 

0 
STILLING 

FLERE 0 0 BETJE.NN3S 
· LAMPETEST STEDER 

MANØVRE-i SIKKER- I HJULSUP I STRØMS- HEDS- '•ro Arno------·-·· ,cco'--RELÆ RELÆ I BLOKERING! 111111+11111 • ... )LJ _1 __ 1200 _1 . , __ 14~ ........ 

!:JORD I 2 
SLUTNING r--~-------------------~--i 

HØJR KØLE !~ - - ! 
TEMP _)--- -------- --- -----.i.... 

lndikeringspanel: 
På indikeringspanelet <2> modtages de samme indikeringer som på det fjernstyrede lokomotivs meldelamper. 

Indikeringspanelet på MX 17-18-19 kan modtage følgende meldinger. 

- Manøvrestrømsrelæ 
- Sikkerhedsrelæ 

Hjulslip/Blokering 
- Jordslutning 

Høj kølevandstemperatur 

På de 2 instrumenter i højre side kan henholdsvis aflæses Banemotorstrøm og Hjælpedynamospænding. 

. .., 

side 3 

Indstilling med ITC-nøglen. 

Via betjeningslåsens 4 indstillingsmuligheder,udsender ITC-systemet, dels gennem jævnspændinger på transmissionsli-nien, og dels gennem kodninger i selve informationsoverfør-slen interne ordre, der muliggør betjening og foranlediger spærringer og overvågninger som følger. 

Betjeningslås i stilling 0 

- Normalstilling, låsen giver ingen betjeningsmuligheder i denne stilling, Nøglen kan udtages. 

Blindstilling 

- Mellem stilling O og SIDSTE VOGN findes en blindstilling der ikke giver betjeningsmuligheder. Nøglen kan ikke udtages 

. Betjeningslåsen i stilling SIDSTE VOGN. 

- Denne indstilling skal vælges i bageste førerrum i togets sidste køretøj med ITC udstyr, hvorved den pågældende ITC enhed indikere sidste vogn. Denne indikering vises i trans-missionspanelet i det betjente førerrum, når ITC-nøgle drejes i LOKO 1 eller LOKO 1+2. Nøglen kan udtages. 

Betjeningslåsen i stilling LOKO 1 

- Denne stilling skal vælges i det betjente førerrum, når der kun indgår 1 loko i toget, den anden enhed er en styrevogn. Betjeningsmuligheder er spærret i andre førerrum. Nøglen kan ikke udtages. 

Betjeningslåsen i stilling LOK• 1+2 

- Denne stilling ska l vælges i det betjente førerrum når der indgår 2 loko i toget. Betjeningsmuligheder e r s pærret i andre førerrum. Nøgl en kan ikke udtages. 
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OGGG 
·s 

1 : SAR. 
2: SGR. 
3: SVR. 
4: TSR. 
5: MAB. 
6: MAM. 

6 7 8 

1 TC. RELÆER. 

ELEKTRISK APPARATSKAB FØRERRUM 2. 

Sandingsrelæ 
Relæ alarm på LOKO 2. 
Varmekeddel C dette relæ kan bruges i reser ve l 
0.8.V. Holderelæ for 0.8.V. 
Manøvrestrøm - bryderelæ 
Manøvrestrøm - melderelæ 

FPC: - Fortrykspumpekontakt 
GR : - Jordrelæ 
GS : - Startafbryder 
PCR: - Manøvres trømsrelæ 

DBV: 
TOS: 
SF 
BF : 

- Sikkerhedsrelæ 
- Tidsrelæ tor let brems 
- Shuntfeltkontaktor 
- Batterifeltkontaktor 

===========================--====---==------------------- - --

Tids - Bremserelæ 

t 

• 
NIESERUM 2. 

Manøvres trømc, ud ko~~e 
\ Kan over".troppes \ 

0 0 
7: LBVR. -
8: GFR. Magnetiseringsrelæ 

Relæ tor let brem~.n mg Kø_,::g_!_sl.2. 

K.:rn overs tr·oppes 
\-u 



SIKRINGS OG HANØVRETAVLE I EL-APPARATSKA:B. 

250A Sikring-Hjælpedynamo 
400A Startsikring 

Sikringspr<{>ver 

Lampe for -----;--<u, 
sikringspr<{>ve r 

~6:J .. . . 

. . .!.:\---

Knivafbryder --+--+, ~',: 1 
!or hjæelpedynamo : ; 

I • 
I ; 
: ! . . 

Max. Afbryder for 
intern man<{>vrestr<{>m 

Max. afbryder for 
man<{>vrestr<{>m 

Afbryder for lampe 
for sikringspr<{>ver 

; 
~ -- - ·• - -- I 

lOA Sikring-Hjælpedynamo-

0 
Magnetisering 

!OOA Sikring-
Batteriladning udefra 

BOA Sikring-
Batterifelt 

Ladeamperemeter 

'------+-Shunt for ladeampere -
meter (Bag tavlen) 

+----r Knivafbryder 
for batteri 

Max. afbryd~r for 
belysning m.m . 

Max. afbryder for 
fortryks pumpe 

Max. afbryder for 
<{>verste projekt<{>rer 

Afbryder for 
sikkerheds relæ 

Tilbage stilling af 
. . jords lutnings relæ 

Fejlens art. 

Dieselmotor _tørner ikke 
når startknap påvirkes. 
Startafbryder GS, høres ~-

Dieselmotor tørner ikke 
når startknap påvirkes. 
Startafbryder GS, kan 
høres bliver aktiveret. 

Dieselmotor tørner når 
startknap påvirkes, men 
den tænder ikke. 

Dieselmotoren starter 
normalt, og kan holdes 
igang med håndregulerin-
gen, men når håndtaget 
slippes stopper den. 

Dieselmotor start er 
nori.ialt, men når start-
omskifteren drejes i 
DRIFT, stopper den 
at r ake i gen. 

DIESELMOTOR. 

Startvanskeligheder . 

Årsag. 

Afbryder for manøvrestrøm 
på førerbord ikke &luttet. 

Startomskifter står i 
DRIFT. 

Dårlig kontakt på start-
knap. 

400 A .startsikring defekt. 

For lav batterispænding. 

Sikkerhedsregulator trådt 
i funktion. 

Manglende brændolie til 
forsteverpumperne • 

Regulatorstopknap sprunge1 
ud 

Kørekontroller står i 
stilling STOP .• 

Foretaget ai" lkf. 

Sluttes : 

Startomskifter drejes 
i START. 

Tryk nogle gange på 
s tartk:nappen. · 

Afbryd batterikniv og 
udskift 400 A sikring. 
Meld nedbrud 

Tilbagestilles. 

Kontroller brændolie 
i returglas. 

Regulatorstopknap 
trykkes ind . og der 
kontrolleres: . 

detektorknap for lav 
kølevandstryk. 

detektorknap for høj 
krumtaphustryk . 

ved genstart smøre-
olietryk min-o,4 bar 

for stort vacuum. 

Kørekontroller sættes 
i stilling tomgang. 



UTILSIGTET DIESELMOTORSTOP. 

Fejlens art Årsag 

Dieselmotoren gået i stå Sikkerhedsregulatorener 
udløst. 

Regulatorstopknap på 
vo·odvardregulatoren er 
s.prunget ud. 

• . 

f 

Ingen brændolie i retur-
glas_. 

Foretages af Lkf 

Tilbagestilles med 
h!ndtaget til den g!r i 
hak. _ 

~'-~ 

~' ' 
I ?-\f'J'(".:\, )' ,....__J 

Regulatorstopknappen 
ind trykkes. 

Derefter kontrollere€ 
detektorknapperne: 
-HØJ KRUMTAPHUSTRYK 
- LAV KøLEVANDSTRYK • 
(HØJ KRUMTAPHUSTRYK 
må kun indtrykkes 
een gang ). 

Efter genstart 
kontroll1ir~ s: 
- smøreolietryk 

min o:,4 bar. 
- 'facuum,noteres 

hvis det går 
1 cm op i grønt. 

Kontroller: 
- kører fortrykspumpen 
- brændolie i omløbsglas 
- brændoliebeholdning 

Betingelser for 
forsøg på gen-
start af die-
selmotoren 

Ved dieselmotorstop kontrolleres inden gen-
start: 

- Sikkerhedsregulator. 

- Regulatorstopknap. 

- Brændolie i returolieglas. 

Sikkerh~d~regulator 
~or~al~tillinc Tridt i funktion - / 

l!F:G:'L.·.TORSTC'PKl!AP 

FC:ITlffiG LAS 

l!EG\JLATORSTOPKt!APP~tl kan springe ud af fel~ende 
årsager: 

for lavt smøreolietryk • 

for stor suening (til~toppede sugesier). 

- ·for lavt kølevandstryk, detektor LAV kØLEVANDSTHYK. 
for højt krumtaphustryk, detektor HØJ KRUMTAPHUSTP.YK. 



Fejlens art. 

Trækkraft indkobles ikke 
når kørekontrolleren 
sættes i stilling 1, 
(intet udslag på bane-
motoramperemeter) og 
dieselmotoren stiger 
ikke i omdrejninger i 
~illing 2 - 8. 

Trækkraft indkobles ikke 
når kørekontrolleren 
sættes i stilling 1, 
(intet udslag på bane-
motoramperemeter), men 
dieselmotoren går op i 
omdrejninger i stilling 
2 - 8. 

IGANGSÆTNINGSVANSKELIGHEDER. 

Årsag. 

Ingen strøm til kørekon-
troller, manøvrestrø~srelæ 
PCR, ikke aktiveret f. 
Hvid meldelampe lyser. 

Foretages af lk.f. 

Kontroller: 
- begge kontrollere i 

tomgang 
bremsen løs, manøvre-
atrømsudkoblerne slut 
tet, (Tryk på LETBRDIS). 
evt. overstrop. 

- kontakt på DBV sluttet, 
skift FREM/BAK nogle 
gange, 

Batterifeltet i hoveddyna- Kontroller:! still·ing l!. 
moen bliver ikke magnet!- - SF/ shuntfeltkontaktor 
seret. 

SF -f og B'F f er sluttede 
i stilling 1.. 

f>F 
6 
y 
t 

SF 
~ . 
0 

t 

'SF / og :HF/er ikke slut-
tede i stilling 1. 

- fil'/ batterifeltkontaktor 
i el-apparatskab. 

Hvis både SF/ og m' f 
er 80. Ampere magnetis~-
ringas ing defekt og 
udskiftes. 

0 0 

I Q g 1.1 0 "' 
~= 

G = ; 0, ... 
91 

Kontroller: 
- afbryder, MAGNETISE-

RING på førerbord. 
- udkoble en banemotor. 

BREMSELEDNINGSTRYK 

Hvis du ikke kan få BREMSELEDNINGSTRYK: 

Såfremt DBV ventilen ikke går ind, stiger bremselednings-
trykket kun til ca 1 bar, når førerbremseventilen sættes 
Køres ti 11 ing • 

KONTROLLER: 

Frem/bakhåndtaget i stilling. 

- Maksimalafbrydere, afbryderkontakt for Manøvrestrøm. 

ITC C Maksimalafbrydere for ITC skal sluttes >. 

i 

- Den RØDE lampe ved 
enheden. C Pæren 
indkoblingsknappen. 
AFBRYDERKONTAKT FOR 

GENINDKOBLING AF DBV på tidsstyrings-
kan være brændt over ). Tryk på 
Hvis DBV ventilen nu går ind, er 

SIKKERHEDSRELÆ AFBRUDT. 

- Kørelåsen: 

Hvis fødeledningstrykket er over 6,2 bar må KØRELASEN 
OVERSTROPPES. 

På loko med Tids - bremserelæ kan man prøve at hjælpe det op 
med hånden. Såfremt Tids - bremserelæ er gået op, men luften 
blæser ud af O røret, er det nakkeventilen der hænger. 
Prøv at få den frigjort. 

Kan fejlen ikke afhjælpes, kan Tids - bremserelæ opklodses. 
Hertil kan bruges en rulle servietter. 2 Mand i Førerrum, 
opklodsningen skal rapporteres og meldes til afløsende LKF. 



MAGNETISERINGS FEJL 

Svigtende magnetisering af HOVEDDYNAMOEN. 

Ingen forøgelse af DISELMOTORENS OMDR når kontrolleren føres 
op i STILLING 

Kantroller: 

- PCR - relæet 

Meldelampe MANØVRESTRØM kan være brændt over. 
Afprøves ved at bremse med den DIREKTE bremse 

- Startomskifter i DRIFT. Der kan være dårlig forbindelse, 
bevæges FREM og TILBAGE nogle gange. 

- Jordslutningrelæ. 
Hvis kontrolleren føres i stilling 5 
Diselmotoren stoppe. Tilbagestil JORD. 

Svigtende magnetisering af HOVEDDYNAMOEN. 

el ler 6 

Forøgelse af Diselmotorens omdr, når kontrolleren føres 
over stilling 1. 

Kontroller i kontrollerstilling 1. 

1. SF og BF aktiveret. 
- 80 A SIKRING FOR BATTERIFELT overbrændt. Skift sikring. 

2. SF og BF ikke aktiveret. 
- Afbryder for MAGNETISERING på førerbord. 

vil 

ud 

- ITC - MAB - relæ på plads og i orden. MAB - relæet kan 
hænge ved skift fra styrevogn eller andet LOKO. 

Hjulsliprelæer WS 13 og WS 24. Meldelampe HJULSLIP og LET 
BREMS. Hjulsliprelæer kan måske frigøres. 
EVENTUELT UDKOBLES BANEMOTOR. 

3. SF aktiveret, BF ikke aktiveret. 
- Hjulsliprelæ WSS. Meldelampe og Let Brems med kontroller i 
stilling 1 - 8. Hjulsliprelæet kan måske frigøres. 
UDKOBLE BANEMOTOR. 

MX 

MELDELAMPE FOR KØLEVANDSALARM. 

MAN0VRE- BATTERI- IJCKERME 
STR<MS LAONING JORORELÆ 

UDKOBLER 

Betydning. 

Meldelampe tændt+ alarmhorn. 

Årsager kan være: 

Fejlafhjælpning: 

Bemærk advarsel. 

Mul tip le kørsel. 

ITC-kørs el. 

kølevandsalarm, kølevands tempera tur 9a·• C 

køleventilator kører ikke. 
jalousier ikke åbne. 
for lidt kølevand og derfor for varmt. 

- termostat ETS defekt. 

Dieselmotoren sættes i tomgang, magnetise-
ringsafbryder på førerbordet afbrydes og 
dieselmotoren køres op i omdrejninger. 
Ophører alarmen, fortsættes kørslen, men 
bliver alarmen ved, eller kommer igen, 
kontrolleres: 

kølevandstand 
køleventilator 
jalousier 
temperatur 

Er jalousierne lukkede forsøges de tvangs- . 
åbnet med omiøbshanen, eller en lem til ven-
tilatorrummet aftages. 

Kører ventilatoren ikke forsøges det at tvangs-
starte den med omløbshanen. Kan det ikke lade 
sig gøre, og der evt. høres: en kraftig blæsen 
fra ventilatorrummrt, er slangen til luftkob-
lingen enten revnet eller faldet af. 

Hvis· slangen til ventilatorkoblingen skal for-
søges udskiftet, eller fastspændt, skaldiesel-
motoren være stoppet, og 400 A startsikring 
være udta,ret, inden ventilatorrumm'":t betrædes. 

Alarmhorn overføres til betjent førerplads. 

Alarmhorn+ meldelampe overføres til betjent 
førerplads. 



MELDELAMPE FOR HJULSLIP. 

Bc>tydning: 

Meldelampen lyser ved HJULSLIP. 

Hvis meldelampen HJULSLlP lyser konstant, der er let bremse, 
0,9 bar i BREMSECYLINDER og nr:,dsat rffr?kt n~ banr:>motorampe-
remeter kontrolleres. 

Fast hjulpar på lokomotivet, hvis e t hjulpa.- ikke løber 
rundt, når der sættes igang vil der -fremkomme konstant 
hjulslip. 
Hvis lokomotivføreren formoder, at et hjulpar ikke løber 
normalt rundt, skal der straks foretages en undersøgelse. 

Fastbrændt FS kontakt C EDDERKOP J. 
FS kontakten kan i forbindelse med jordslutning være til-
bøjelig til at svejse sig fast på et enkelt kontaktstykke. 

FS kontaktstykket kan for det meste frigøres ved et let 
slag med et hammerskaft på siden af kontaktstykket. Kan 
dette ikke lade sig gøre, må der UDKOPLES EN BANEMOTOR. 

- Meldelampe HJULSLIP, l et brems n(] nc>tisat r:,ffekt ved ca 44 
km/l. 

- Dårlig kontakt på ieldt svæk11H1<)'",d1tlryc1c•,·cin FS. 
EN BANEMOTOR UDKDPLES. 

- ITC - kørsel. 

- Jndikeringspanel C 2 l vil indikcrP.r H,lUI. SLI P/BLOKERING 
på det -fjernstyrede l okomotiv . 

XELDELAY.PE FOR ~1ANØVRESTRØMSRELÆ (PCR). 

Meldelampen skal lyse, når manøvrestrømsrelæ (PCR) ikke er aktiveret/. 

Betydning: 

Lampen tændt, manøvrestrømsrelæ (PCR) ../. 

- ingen trækkraft eller stigende omdrejninger p! dieselmotoren. 

Fejlafhjælpning: 

Hvis manøvre.strømsrelæet (PCR) ikke aktiveres, lampen slukker, n!r 

bremsen løses, kontrolleres: 

bremsecylindertrykket under o,5 bar. 

- kørekontroller i tomgang (IDLE). 

manøvrestrøm~udkoblerne i næserum 2, tryk p! LET BREXS, slukker 

meldelampen nu, er der enten luft i bremsecylinderne, eller en 

defekt manøvrestrømsudkobler. Der m! overstroppes 1 manøvrestrøms-

udkobler( kniv lægges over), bliver det nødvendigt at overstroppe 

begge, skal 2 mand medtages. 

kontakt p! DBV (tids og bremserelæ), skift FREM/BAK nogle gange. 

MAN-relæ p! lokomotiver med ITC-anlæg, kan udskiftes med reserve-

relæ. 

Mul ti Plekørsel. 
Hvis lampen lyser ved multiplekørsel, men det er muligt at indkoble 

trækkraft, er det manøvrestrømsrelæet p! bageste lokomotiv der ikke 

er aktiveret, evt bremse fast. 



Y~!.DELAKPE FC?. 3.!.':'TERILADKING. 

3e t vdning. 
~eldelampe tændt: 

- ladning foregår. 

Y.eldelampe slukket medens dieselmotoren er i gang. 
Kontroller: 

ladea:nperemeter i el-apparatskab, er der ladning er pæren 
i meldelampen defekt, udskiftes. 

- viser ladeamperellieteret afladning, 

hjælpedynamokniv. 
5o A hjælpedynamosikring. 

3o A magnetiseringssikring. 

' O 

Ladeamperemeter 

Diesel.!:,ot or en skal s toppes før 250 A Hjælpedynal!losilcring og 
3o A ~:agnetiseri:igssikring udski fte s. 

MELDELAMPE FOR SIKKERHEDSRELÆ. 

Meldelampe skal lyse ved hastighed over 20 km/t. 

ee ee e e~e 
AAf.EkEDE:l MAHflVRE- BATTERI- IKKE 

Kei..E \IAHJ HM.SLIP STO' STR0-IS lAONIHO MlÆ JOROPEUE 
UOK08lEA I 

Betydning: 

Lampen tændt , dødmandsanlæg virksomt. 

- sikkerhedsrelæ har skiftet sin kontakt, og indkoblet 
tidss tyr ingen. 

Lampen slukket under 20 km/t, sikkerhedsrelæets kontakt 
holder DBV ( tids og bremserelæ l aktiveret. 

Fejlafhjælpning: 

Lampen slukket over 20 km/t. 

- slip pedal og knap, for at se om tidss tyr ingen er 
indkoblet, kommer der alar m fra tidsstyringen, er pæren i 
lampen defekt, udskiftes eller afbryd sikkerhedsrelæet med 
afbryderen i el-apparatskabet. 

- hvis der ikke kommer alarm fra tidsstyringen er den ikke 
indkoblet, og så kan viderekørsel finde sted ved at afbryde 
sikkerhedsrelæet med afbryderen i el-apparatskabet. 

- hvis bremseledningstrykket fa l der ved hastigheder på 20 
km/t eller derover, uden tidsstyring har givet alarm, er 
tidsstyringen defekt og kan afbrydes med den plomberede 
afbryder på tidsstyringsboksen. ( førerrum 2 l 
2 MAND SKAL MEDTAGES PA FØRERPLADSEN. 

KØRSEL MED TO LOKOMOTIVER ( FEJL PA TIDSSTYRJNGSBOKS ). 

- hvis tidsstyringsboksen på det forreste LOKO bliver defe kt 
og man ikke kan få en DSB ansat med op, kan man tage 
tidsstyr i ngsboksen fra det bageste LOKO og anbringe i det 
forreste LOKO. Ved skift af førerrum skal man HUSKE at tage 
tidsstyringsboksen med, og anbringe den i betjent LOKO. 



Y.ELDE LAMPE FOR JORDSLUTlllNG (GR). 

~eldelampen lyser, når jordslutningsrelæet (GR) er aktiveret. 

Betydning: 

La1:1pen tændt, ;j .ordslutningsrelæ (GR) aktiveret, hverken indkobling ·ar 
trækkraft, eller dieselmotoromdrejninger er mulig. 

Jordslutning ved opstart ai dieselmotoren: 

- startomskifter stilles i START, og jordslutningsrelæet tilbagestilles 
med knappen i det elektriske apparatskab • . 

- skrives i fejlmeldebog. 

Jordslutning under kørsel: 

- startomskifter stilles i START, og jordslutningsrelæet tilbagestilles 
med knappen i det elektriske apparatskab. 

startomskifter stilles i DRIFT og kørslen genoptages. 

Fremkommer der igen jordslutning: 

- startomskifter i START, jordslutningsrelæet tilbagest~lles med knappen. 
- en banemotor udkobles. 
- startomskifter i DRIFT 

- kørslen genoptages. 

Ved gentagne jordslutninger, foretages udkobling af banemotorene efter 
tur indtil den defekte er fundet og udkoblet. Der må foretages tilbage-
stilling af jordslutningsrelæet gang for hver banemotor der udkobles. 
Har alle 4 banemotorer været udkoblet, og der igen fremkommer en jordslut-
ning, meldes lokomotivet nedbrudt. 

På lokomotiver med automatisk tilbagestilling af jordslutningsrelæet (GR) 
skal lokomotivføreren ved en indtruffen jordslutning, inden 3o sekunder 
sætte kørekontroller i tomgang, og derefter vente på meldelampen slukker. 
Når meldelampen slukker er jordslutningsrelæet tilbagestillet, og køre-
kontrolleren kan sættes op i ønsket stilling, og kørslen fortsættes. 

BE!'.ERK. 

Ved kørsel med een banemotor udkoblet, er hjulslipanordningen udkoblet. 

6.2-1 
STA.RTICREDS MX. 

+B 

.,.g 

. 
C 
# . 
0 
u 
# 

" 

. . 

30A 
MANØVRE STRØM 

!MANØVRE l 
STRØM FOR-

TRYKS 
PUMPE 
Fe 1-2 

Fe 1- 2-+-'1'.,!.J_..._ ___ ..:PC+---,...--'J-.-

1 INDV: OG 
1 UDV 
FARE AF-
BRYDERE 
FOR 
BRÆND 
OLIE. 

30A 
~WAlfD Rt:GutATOlf 

MANØVRE STRØM 

GR 



6.14-1 
INDSTILLING AF KØRERETNING PÅ MX UDEN ITC-ANLÆG . 

30A 
BK I NlANØVRESTRØM + ---0 ""-,, ! 

,,1 rvtANØVRESTRØM Føl-21 

LN 

... . --+-•+ 
RfR FOR 

RfR 

30A 
IV\ANØVRESTRØ\11 + 8--o ...,, ______ ___, 

30A 

13 .. 

LN 

OBV-MX 
INTERN MANØVRESTRØM +8---<>,,....,...:::...:.=::...:......:..:..::...:....:..:::...:..:.c..:::c.::...c::...:..::c..._;_....-________ __,. ____ -, 

FOR 

R[R 

RVR J 

RVFI 

r -
MCO 1 

I 

I 
RVF 1 

L 

RfR 

I 

11 I 
I I 

11 I 
RVF 2 

_JL _ _j 

FOR 

RVf' 1 

RVR J 

r-
,.,co J 

I 

I 
RVR 3 
L_ 

11 
I 
I 

11 
11 

,ooh ~-h 
RVF 1 MCO i RVR J MCO i\ .H .H 
RVF2~WL MCOZ MCO L 

7 

ST••r >==\. ,_, l 
SERIE-PARALlE. 

KONTAKTORER 
S13-S2L 

J 
RVR L 

L - _j 
+BK-~....._. ____ ___.. ___ __. ____ __... ___ __, 

l.,_ FRE:H FRA Fe 1 
(- BAK FRA F• 1 + BAK FRA F9 2 

FREM FRA Fo 1 

Frem- bakkontaktorernes strømkreds 

6. 16-1 

INDSTILLING ;2 KØRERETN ING PÅ MX MED ITC-ANLÆG . 

30A 
+ BK---o !.,.,_,, MANØVRESTR~ 

MANØVRESTRØM Føl-21 

lfC - ordre 
FREM Ira 
lo.ko 1 ellet 
STYREVOGN 

,re- RER 
LOKO} 

LN 

tTC -ordre 
a,:.,< fro 
!.CkO , ellpr 
SiYR[VOGN 

,re- FOR 
LOK02 

RfR 

30A 
MANØVRESTRØ\11 

30A 

FREr-< 
0 

BAK 

LN 

rTe•MAB 

~!JRr{)ER ~OR 
SJ,cttt~OSRfl...€ 

I] I " 
ITC· TSR 

OBV-MX 
INTERN MANØVRESTRØM +B _,.,..,,,..'.'.~~:.::.....:.:.:::..::.:..:::::..:..:..:..=::::..:..:..:.:=:......~----------,.-----, 

RER FOR 

RVR J RVF 1 

FOR RVFI RfR RVR 3 

r- r-
HCO 1 MCO 3 

I I 

I 
I I 

I I I I I 
RVF 1 RVF J RVR J 

L _J L - _j L_ 

RVR L 

7r-
I I 
I I 

I 
I 

I I 
I I 

i;co, 

,ooh Æ'h 
RVF l~M(X)iRVR J~MCOi\ .H .H 
RVFZ~WL M(X) 1 MCO L 

7 

S1ARr >==\-
{)fl,l'T . l 
SERIE -PARAL tEL 

KONTAKTORER 
S1J-S2L 

RVR L 
J L - _j 

+BK-~......Jl-___ _..i ___ ~,__ ____ ......,_ __ 

l.,_ FREM FRA Fe 2 
f- BAK FRA F• 1 + BAK FRA Fe 2 

FREM FRA Fo 1 

Frem- bakkontaktorernes strømkreds 





6.22-1 
JltANØVRESTRØMSKREDS PÅ MX UDEN ITC-ANLÆG. 

30A 
+ BK-o~ MANØVRE STRØM 

fVIANØVRESTRØM b 
D F01-2 

F/!JOEL[ON!NG. 

RI. · 

._100 
.:litrr 

LN 

r:,c 
Sl]'re.;-en!il 

c, 

R) 
, • : : 

·. l()Q ., . 
. ;\;,-~·:·. :: 

30A 
MANØVRESTRØM BK---<> ---,, _____ .-....J 

DBV 
vtntil 

PCR 

510P 
IOLC 

' 1 PCR 

11 

·s 

PCF 

MANØVRE-
STRØMS-· 
RELÆ 

'" 

D 

PCR 

21 

" LN 

6.24-1 
MANØVRESTRØMSKREDS PÅ MX MED ITC ANLfG, 

30A 
+ BK--o~ MANØVRESTRØM 

! 
• MANØVRESTRØM 
o F0 1-2 

F'ØOELEDNING 

LN 

30A 
MANØVRESTRØM 

BK--o 

-- --5 Dar 6.2 bcr 

/TC-MAM 

MANØVRE-
STØMS-
UDKOBLER 

oTt;; CJStxr 
ITC-Loko 

mar o.ib,, 

DBV 
vonlil 

PCR 

l PCR 

TOS 
5 sek. 

11 

0 

PCR 

.. 
,, ,., 
,, .. 

(Y 

{,V 

SF,i,-

ITC- ANLÆG 

ITC-MAB 

PCF 11 

MANØVRE- m:- omp11 

STRØMS-MANØVREST~Æ 
RELÆ Lo'<ole/lflr 

STYREVOGN 



6 •. 28-1 

MAGIIBTISERINGSKREDS PÅ MX UDEN ITC-ANU:G. 

· 30A 
I - MANØVRESTRØM + BK-<>'.:fi-..o ! 

• MANØVRESTRØM Fø l-2 

NAGNETISERING 

F01-2 

START 
DRIFT 

GR 

COR 

sz, 

WS13 

COR 

4N 

30A 
MANØVRE STRØM .;. BK-o• ..,.,,_ _____ _ 

15 Av 

128v 

7Cv 

30v 

51(;P 
IDL[ 

PCR 

START 
DRIFT 

STOP~ 

Av 1S 

Bvll 

Cv 7 

D 3 

START 
DRIFT DRIFT TARTl 

GR 

Strømkredse til SF, BF, ER og woodwardregulatoren 

13 

6 . 30- l 

MAGNETISERINGSKRED S PÅ MX MED ITC-ANLÆG. 

30A 
I MANØVRESTRØM +BK-<>'.:fi-..o ! 

• MANØVRESTRØM Fø 1-2 
13 

ITC 
GF,R 

iAGNETISERJNG 

F01-2 

GF 

,re 
HAB 

6 

START 
DRIFT 

ITC - relæ 
GFR på 
Loko 2 

COR 

lN 

GR 

TR "j SF 

S131 Pl 

Sll 

WS13 

: 30A 
MANØVRESTRØl\/1 

.;.. BK-o~>-------~ 

15Av 

128v 

7Cv 

30v 

ER 

STOP 
/OLE 

PCR 

START 
DRIFT 

STOP>-+i 

LRS 

TART 
DRIFT 

Strømkredse til SF, BF, ER og woodwardregulatoren 

13 



3.4-1 

Spændings-
regulator 

Lampe-
regulator 

FSD-Relæ TDS-Relæ 

0 

0 

0 

" 

' FOR-Relæ _ RER-Relæ 
,d.b,....--....,,;a:.a.----~~=----,,,h---t PCR-Re læ 

l'Øi----.'l'li-,tf'l!------'trt't---i FPC-Re læ 
oc<"illf"3olt-'---..,L---'=""-l- ~~~ eJ/,e 

LRC-Relæ 

· - 0 ·· · --2 · · -- O· iiii1i 
0 0 

RCR-Relæ 

0 

GR-Relæ TR-Relæ Ensretter-WS ER-Relæ COR-Relæ 

Knivafbryder 
for GR-Relæ 

ELEKTRISK APPARATSKAB 
RELÆTAVLE 

MOD FØRERRUM 

6. 5:i-1 

t----------o -~-------- .------~ 

•---0 

T 

PRINCIPDIAGRAJ'I HOVEDSTRØl'lSKDlA . 



7 . 8-1 

6. ITC-KØKSl::L 

K0Rl;Rf1NING 

K0HE RETNINQ 

LOKO I 
K0RERETN~ 

SI08TE 1/00H 

0 

0 

L OKO 1 • l 0 0 O SIOaT~ V<>Glt 
KØAtHt l NINCi 

a;:~::Qt::feril06 
s.osre vOGN o o o LOl(0 1•1 
K01jtljf 1 '1t'1u 

.>;~ 

Y.ultiplekørsel oed 2 MX lokomotiver. 

Sammenkobling: - Lokomotiverneafbremsesmed INDIREKTE BREMSE. 
- Skruekoblingen spændes stramt. 
- Startomskifterne sættes i START på begge lokomotiver. 
- Bremseledning samles i den ene side og hanerne åbnes. 
- Fødeledning samles i den ene side og hanerne åbnes. 
- Multiplekabel samles. 

Køreretning 

Startomskifter i DRIFT. 
FREM/BAK i stilling. 
Afbrydere sluttet for 

Samles: - Skruekobling. Startomskifter i Drift. 
- Bremseledning. 
,- Fødeledning. 

- Manøvrestrøci. Mul tiplekabel. 
- Fortrykspumpe. 

Magnetisering. 

Bremsepreve: - Sammenkoblingsprøve jvf SR § 66. 

Kontrol af trækkraft1 Startomskifter på bageste lokomotiv i DRIFT. 

- Startomskifter på forreste lokomotiv i START. 
- Trækkraft indkobles fra forreste lokomotiv. 
- Startomskifter på fo=este lokomotiv i DRIFT. 



Nedb::-udt tiX-loko ud~ n ITC-anlæg betjent som styrevogn for loko med 
f 0Cie ledning. 

Nedbrudt loko som styrevogn. Hjælpeloko med fødeledning. 

Sta:tOlllskifter i START. 
FREX/BAK i stilling. 
lib:-ydere sluttet fer 
- Y.anøvrestrøm. 
- Fortrykspumpe. 
- Y.agnetisering. 

Samles: Startomskifter i DRIFT. 
- Bremseledliing. 
- Fødeledning 
- Multiplekabel. 

Kedbrudt Y.X-loko med intakt ITC-anlæg betjent som strrevogn. 
Køreretning. 

Nedbrudt loko som styrevogn. 

Startomskifter i START. 
FRD:/BAK i stilli:.€, 
Afb:-ydere sluttet for: 

- lfanø-vrestrøm, 
- Fæ:-trykspumpe. 
- lfa.,,;netisering. 

vogn. 
-Bremseledning, Startomskifter i DRIFT. 
- Fødeledning. Afbrydeie sluttet fro:: 
- ITC-kabel. - Manøvrestrøm. 

- Fortrykspumpe. 

Transport af "DØDT MX LOKO" 

Køreretning 

Hjzlpeloko MX < 

Samles 

Startomskifter i DRIFT 
Frem/bak i stilling 
Afbryder sluttes for 
:Manøvrestrøm 
:For trykspumpe 
:Magnetisering 

Nedbrudt MX Loke 

Bremseledning 

Dieselmotor stoppes 
Førerrum afrigges 
Hane 78 drejes i stil- · 
ling IKKE tjeneste-
gørende. 
G.P.R. stilling P 
Batterikniv afbrydes. 
Kan batterikniv ikke 
afbrydes på grund af 
tzndt slutsignal skal 
max - intern manøvre-
strøm afbrydes. 

HUSK : Når hane 78 står i IKKE TJENESTEGØRENDE må der kun 
samles med BREMSELEDNING. 



\ 
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HANC: 78: Stilling TJENESTEGØRENDE . 

I stilling TJE}:ESTEGØREh"DE er der føl gende f orbindelser i HANE 78 : _ fra hovedluftbeholdere til fedeledningen. 
_ f r a bre~se ledningen til udluftning i DBV-v entil en ~ 

DBV Hane 78 
,3 

Hovedluftbeholder 
9 HANE 78: Stilling IKKE . TJENESTEGØRE!.DE-.--

I stilling IKKE TJENESTEGØRENDE er følgende forbindelser i HANE 78: fra hovedluftbeholdere til DBV-ventil, hovedluftbeholderne tømmes igennem den stremlese DBV-ventil, og DBV-ventilen er dermed fjernet f ra bremseledningen. 

bremseledning fra HJÆLPELOKOMOTIVET til fede-opfyldning af forråds beholderne, så det dede med i en i ndirekte bremsning. 

DBV 

Hovedluftbeholder ..., _ 
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