
. / ·~ariager-Faaru:p-VibJrg Jernbane . 

'. 

. . /:{ I 

Til samtlige :privatbaner med skinnebus. 
ar. direktøren. 

AutJmatisk stJpanJrdning fJr svigtende ::>lietryf og for vermløben mJtJf 
på skinnebusserne. . 

Hermed tillader jeg mig at Jplyse, at værkmester Laumann 
i Mariager :på banens to skinnebusser har monteret ::>vennævnte aut::>rna li iske 
sto:pan::>rdning efter eget udt~mkt system, der beskrives således: 

"På l uf't lednin1:en mullem stJ:phanen og stopcylinderen er 
anbragt et Titan dørrclais (samme sJm anvendes til dørbetjeningen) . 
Detto relais tilføres over en særlig kontr)llam:pe en strømførende lcd-
;:iing. På Scania-Vabis mJt::>rcr findes (monteret fra fabrikken) en konta;{t, 
s::>m trædor i funkti ::>n, når ::>lietryklrnt forsvinder, ( :på Frichs må en l~Jn -

takt anbringes) fra danne k:mtalct føres en lodning til den anden :pol :på 

dørrclaiset og dctt~ vil da, når ::>li~tryKk~t fJrsvinder omgående træd0 
i funktion,sli:p:pc luften :på sto:pcylindarun og derved standse m::>t)ran. 
):; ttc system kJmbincrcs med Danf::>rs thcrmostatk:mtakt ty:pu h. T. 17072, 

der har et ::>mrå.du m~lll.;m 7J og 100°, og s::>m .t<:an indstilles til at danne 
k::>ntakt vod don øns~cd~ varm~~rad i d~ttu tilf~ldc mGllom 88°- 95°, Jf 

derved yde dan samme funlcti :m som Jlii:1k::>ntaktun. 
Da rcla iset i 1d~c Kan fung<..ro siK1ært med større luft tryk 

end ca. 2 kg, reduc~r~s lufttrykKct til st::>:pcylindcron over r cduc i::>ns-
v~ntil0n til aørun0. På.dunnc l ~dning m::>ntores sMlttcig .en A:psa Non 
R.! turn vcntil,(samme som anvL:ndos mc 11cm luftbch::>lderne) for at forhindre 
·- t, der ikke forsvinder mere fra Systumot end dar står i ledningen. 
Derved Jpnås samtidig,at luftan ikke f::>rsvindcr fra dørone,og der or sam-
me luftmængde :på systemet selv (.;ftcr fl1.;re døgns fJrløb. 

F::,r at undgå unødigt strømfJrbrug monteres :på startan::>rd-
ningcn en Bosch k::>ntakt type SSH 3/5, hvori~Gnncm don strømførGndc led-
ning ·til rolaisot føres, ::,g når motJrcn standser afbryder kontaKti..n automa-
tisk strømkredsen. 
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Systomot har virk0t i et J)ur måneder, :,ger af:prøvut,vud 

fJr Jli0trykkc ts VGdkJmmlindc , at l adu l odningen fra JliGkontaktcn gå 

til stol, hv:,rvod mJtJrGn ::,mgåundli går i stå. Med hGnsyn til varrnl øb0n . 
m:::it:::ir or dette afJ røvat vud at indstille thcrm:,statcn til 70°; m:::itJr~n 

gik i stå s å snart kølevandct nå~d~ dcnr10 tlimpuratur. 

Værkmester Laumann, Mariagur, står g0rnc til tjcnustu mud 

eventue lle yderligere J:plysnin~er s:::im måtte ønSKG S. Dct bemærkes, at 

mot Jrcn kan startes bådt fra "A'' og "B" undcn. 

Vib:::irg, den 2o. marts 1951. 
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