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De mechanische P[B!8Gf,Mf,lllf seinen zlln volgens voorbeeld van de Doutscho Bundesbahn
nagebouwd. Zl, kuÍrnoÍt rnoordere selnbesÍden
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tonen.
De drie mogeliJke standon betekenen:
Hooídsein (Hp)

De bovenste vleugel wllel horlzontaal

naar

: sloppen.
De bovensle vlougel w[rt schuln omhoog /
groen licht: l{pi : doorrllden.
Beide vleugels slaan omhoog / groen en loodrecht daaronder geel licht: Hp2 : langzaam
rechts / rood licht: HpO

rllden.
Voorseln (Vr)

De schliÍ.ls zlchtbaar, de plll loodrccht naar
Denec,en/er branden 2 gelè lampen: VrO :

rekenen op stoppen.
De schllf llgt horizontaal, de ptll wllst loodreót
sroene lampen:

i?i

De
ben

kenen op langzaam rllden.

wust Íedrts naar
la-nrp: Vr2 : 19-

De seinen kunnen door de schakelaars 691g
(blok-schakel-systeem), 6928 (toetsen-sctra[eÈ
systeem) of automatisch door de schakelkon_
takten 6402, 6425 (HO) of 9425 (N) bediend
worden.
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De aandrljvlng van het hoofdseln 6206 (HO).oÍ

9206 (N) ls met een speciaal kontakt voor even-
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tuele trelnbeïnvloeding uitg€rust, (fig. 3)Voor het vorwisselen van het gloellampje (onderdeel nr. 6536) kan men de seinmast door
het verwlJderen van de schroeven van de aandrijving losnemen. De mast kan nu gemakkelijk
met de gruze draad naar boven getrokken worden. Daarna kan men het lampJe voorzichting
uit de mast halen. De montage van het gloeilampje mot de aangesoldeerde draad dient in
omgekeerdo volgordo te gebouron.

BiJ hot hooídteln 0208 moet men voor het
bovonete lample dc 0535 gebruiken. De kontakten vooÍzlchtlg naar esn kant draaien en het
gloellample 6535 verwlsselen.
Àanrlulllng
Do werkspannlng van do selnaandrlJvlng bedraagt 12-14 V., blj een stroom van '120 mA.
Het soin 6201 (9201) gebruikt op het schakelmoment ln de standen Vr1 en Vr2 120 mA en
ln de etand VrO 220 mA.

De aÍbeeldlngen laten de elektrische aansÍui-

tlng van do selnaandrUving zlen aan de seinschakolaar 69Í8 (Ílg. 4 blok-Gchak€l-systeem)
en aan de 6928 (flg.6toeteen-schakel-systeem).
De zwarte kabel van do selnaandriiving wordt
envonals de wltte kabel van de klem aan de
selnschakelaaÍ resp. m€t de zwarte en de wilte
aansluitklem van de traÍo (6705, 6735, 6755)
verbonden. De gekleurde aansluiidraden van

de selnaandrljvlng worden resp. met de gelijkoÍ klemmen van de selnschakelaar verbonden. De grlJze draad voor de

gokleurde draden

selnverlichting moet ook met de witte klem

Fig. 10

van de traÍo verbonden worden. Voor het omschakelen van do soinen overeenkomstig de

bijbehorende begrlppen, moet bij schakelaar
altijd over de beglnstand (rode knop) ge-

6928

schakeld worden.

Scfiakelvoorbeolden
Fig. 6 laat een seinschakeling mot een gelijktijdig aangesloten wlsselaandriJvlng zien. Bij

"stoppen" Hpo staat de wissol altlJd in de
stand "rechtdoor" geschakeld. BIJ de hoofdseinstand "rijden" Hpl blllÍt de wlssel in de

stand "rechtdoor" staan. Alleen als het hooÍds-

ein op "langzaamrlJden" (Hp2) gezet wordt,
sciakelt de wissel ln de stand "aÍbuigen".

lndien me een voorseln 620'l (9201) samen
met een hooÍdsein 6206 (9206) wil laten werken, moet men deze parallel over h€t hooÍdsein aansluilen, (Íig. 7). Via de ingebouwde
treinbeïnvloeding in de hooÍdseinaandrijving
kan een stopfunktle H en een langzaamriiÍunktle L geschakeld wordon, (Í19. 8). De langzaamrijfunktie, beginnende

bii het hooÍdsein,

wordt d.m.v. geïsoleorde raillassen 6403 (9403)
in de afbuigende wissolrail gebouwd en deze

zal net zo lang als de langste trein moeten ziin.
In het aÍgesnqden stuk L wordt d.m.v. een langzaamrilweBrstand 6954 de rlJstroom verminderd. Ult de wiesel moot do kontaktbeugel B
verwijderd wordon.
Bij eon éénsporig trajekt met tegenverkeer is
de stopÍunktie H voor het hooÍdsein met een
geliJkrichter 6450 te overbruggen. Bij trein6eïnvloeding wordt daardoor de stopfunktie
opgeheven, (fig. 9).

Om met eon voorsein een langzaamriifunktie
L2 voor een hoofdsein te realiseren, moet de
treinbeïnvloeding via een gelijkrichter 6450 geschakold worden, (Íig. 10). Ook hier kan bij tegenverkeer door gelijkrichter 6450 de treinbeïnvloeding opgeheven worden.

