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Af h nsyn tilbatter1et skal mindst ean dieselmot or være 1 
cang , når kedelanlægget e i dr1ft o 

Brændermotoren G21 drives normalt af spænd1ngsreguleret strøm 
fra ly omformeren E41 t hvorfor d'enne skal være i gang" når kedGl"", 
anlægget e~ 1 drift, det vil sige afbrydeTen E42 ska2 være slut= 
tet og omslcifteren E59 s tå 1 stili:1ng Il omformer" ri: I nødstilfælde 
kan brændermotoren dog køre på strøm over en særlig del af Iysl'sgu
ler1ngsmodstanden EoI, nål' omskifteren E59 sættes i still , og 
"batter1 t1 o 

Motor for fødevandspumpe Gl1 drives af strøm fra samleskinnen 
bIo 

Brændselsolien tages fra faldtankenes f orbindelsesrør, 1de t 
afgreningen t ages mell em 2 haner, der normalt er åbne Bramd"els 
ol ien røres til en brændselsolieventil 1 :J. kedelr ummet • 

.g ?, F2r:b~!!!åqelse . off,.. ~tart a,r_ JtedelaDlæse. 

Inden stalt af brændermotor G21 skal kedlen være fyldt med 
vand til mindst Illaveste vandstand II " 

Ved vand på sætni ng skal følgende haner og ventiler være lu~~ede 
varmereguleringsventil DJ ventil E for opvarmning af rødevandsbe
holderne kedal~~dvont1i 0 , de 3 udblæsn1ngshane~ P på vandstands~ 
regulatoren, aftapnings (frost ) hane K ved motorfødepumpen, kedel.". 
afspærringsventil F for håndfødepumpe, en af kedelfødeventl1erne H 
eller l, og ventilen U for Nalco-omløp~ 

Følgende ventiler skal være åPn~: hovedstopventilen A, vent11e~ne 
B og C for vandstandsreguler1ngen, en af kedelfødeventilarne H eller 
It kedelafspærringsvent11en G r r motorfødepumpe, vandstandsvent1-
larna L og M samt ventilerne V og Y ved ~ aleo-ollUøoo 

VandJ)å.sætn1ngen lean nu ske vod at sætte tumblerarbryde~ne på 
tavlen 1 f:edelrummet rnrkG flBrændermotor" 03; i stilling "stop" og 
mrke "Fødepumpemotor" G36 1 stilling UDirekte" samt slutte hoved= 
afbryderen Gol. Vandstan en prøv~s med vandstandsprøvehane ø og 
eventuelt an ards 3 prøvahaner pa kedlen 

G ver motorfødepumpan ikke vand standses den ved hjælp af 
hovedafbryder Golo Der spædes mad handfødepumpen, idet afspær~1ngs
hanen T åbnes, indtil motorpumpen tager vand Q 

Ved utæt kontraventil S lukkes begge kedelfødeventiler H og I 
og afspærl'1ngshane T igen, medens kedelafspærr1ngsvsntiler Ir OB G 
åbnes, ,og spædn1ngen udføres som foran beskreveto 



uo· 2 .' 

Nå vandp sætn ~ngen e :torden st5_11es arb · yaeen 036 
tilba~e på ·nA ·'·omati.$K" a B!"ændsolso_ e e t'lan l åh es ., 

A.fbr eren G3, U:i, t ~ IIB 'ænde:rmo 'lY I ,sæ.;lct0s 3. stilling tiD "1ft H 

"T lsd starte!' bram ' er otol" G21 ~ ~å .... tEL moko takt fo"!.' sko sten 
et 26 ,tar i?å kO._d '1 od a1'"m te.\. l . kontakt Dg sto pat bzoænda "motoJ. 

j. l de ga a l oes12 se ~ tø' 0.26 går 1 t. lling kO..:.d 

Antændes b! ændselsol1G. 1 b ... ænderru.lD11let 1.kke ~ bli . er tel roe ... 
kont " t for skorston 026 stuende på lwld Termol'alæ G32 il da 
i løbet af e 12 ... 1, sao af J.~:r GI IDanØ'tl , E1 '" og hovedtrømmen tl.l 
brænde InO ' ONm Genstart Kan 11. - først s e efter ca Go seC,j n :r 
tG .oJ.ej.æe~ <3 .. ble et kOJ..d ed at 4.!'ykk~ på d0n . g~ønn.e lcrap f32 
sta te: lS'Jkasse G22 s øjre side 1 ... 9. tilfælc0 uIAdarsøges () 
f emløbsmanoroet et risør ·t yk og o +-dole trods ne ex r g i 
inastillat fol' gn1s tdannBlae\læra f r tænael kt ode... f nelas 
depoterne) . F~dl us må ~kke anvendes 

Tændes f_al~l!}(~nt kontrollere det ' 

l nå kedelmanomatret visa 1/2 t~l 1 to~ ~ p~ S,O 
st"tan o3tr slutter manøvl'estrøromen til kontaKto G12 ~ 
så vandpå ... ætningen bepynd l' og fØASt. sl tte~ ved 
normal vandstand 

2 ved et kadeltryk me. lem 4 5' og 4 75 a to. om pressostaten 
G27 afbryder manøvrest Ørnmen til relækassen og stoppa_ 
bræ"'lderIDoto_en og gensta.rter nå kedelt YKket er f alde 
til ~. a c . 

Når damptrykket e~ kommet op på 1/2 t i l ato, for etages ud~ 
slamn ng gennem de 3 udblæsn ' ngshanar P re vandstandsr egulato_'an 
dels for at udblæse slam og bu d~ aldt dals f o_ at ~pvarme sVØmmOlne~ 

Vad et damptr yk på t at o 
gennem varmer-agul Gringshanen D 
en overkogn1ngsvent l! tdar er 
kedeltrykkat er over ~ 3 atoa 

~~J .. {iJll~ 

kan de afg_ves damp til togop 7aka~ing 
der åbnos langsom, Dam~n passerer 
nds·iJ.let~ så don l<.'utl al" a-ar: nå 

Når trykket er ialdet til cae 4 at , starter pressostaten G27 
automatisk brændarmotoren G21$ Samtidig giver tændÅngstransrorma~· 
to~en G31 ca 100000 volt spænding til elektroderne. Ved ca~ 
~, ata brydes manøvrestrømmen 1genfj og holdespolsn falder ud og 
oryder strømmen til brænd s l"tnO tor , og flammen s'ukka" S gnal .. Q 

lamperne vil d~g stadig 1Y&9; de er uafhængige af prassostaten 
G2,~s funktioner~ . 

Sluk~es signallampe na kan årsagen væras 

~ flammen sv gte!'lI 

2~ ro~ l~v vandstand 1 kedel 



Ad.l"t Termokont kt 1'0 sko .. sten 0-26 gå' i still.:L g - ole .. 
Hanø-v e.., tømskred, lØ et gem e· staxtesiJo.4s" oe termor ; æet føre .. 
do - for-holdsvis store st Øm d få tel~' oJ.. e1æet til t b y-dG 
.øoet af 0 ... ·- 2 sao l G nsta't k.-. n - U.Jo s,,:G v d tr'yk pa don gl~ønne 

knap 0..,2 :t 1"elækass.ens hØ.1 xe .., de "", 

Ad 2 Term -Kontakt fe.:' lav vand .... tan Gi? elle t er!1i<Jkont akt 
for _ tørkogning G16 kan være tl'åd t i funktio . Ter'- okonta.l~t for 
lav -andstar d G17 oX' fo "bundet til svømmer \het å ed ... en og t5.1 
fri 1 1ft . Bynkel. -tend"tanden i ked ... en lede damp f ... a s~ømrnor El 
ti' Gl.? 

Gl"? ari dstil1et til a' bryde IDUnøVl'estrønu en til holdespolen 
i relækassGn ved 1900 F J cg samtidig _l kkes sierwllampornc i Y,edl - , 
slwl da til:fØl 09 fødevand~ Afbr- de en G36 på ta len uu:k tlFØdep'Ilnlpe 
motor fl ættas i stilling tlDi .. e. tel'" G: ter fødeplJ.mpen ikke vand. kan 
den spædes med håndfød0pumpan 1 .,om fo~an beskre et 1 2 ~fsn t 
Efta'" vandoafyldn:lng ska.l afbryde 036 stilles tilbage pa uAutoma .... 
t Skil! og Dår' G17 er afkØ et vil brændermotoren selv starte og 
signu<lamperne tænd s 

S igte_ både vandstandsl"leg lering og tørmokontekt for tlLa~ 
andstand!t r11 te~':mokontakt for tørkogning G16 dsl'· irker uafhængig 

af de ø lige sikkerhedso ganer . stopp~ bl~ndermotoren 

G16 6l anhdlgt 
standsragulering og 
t11 at bryde ved ca 
e 1 ,,9, at . 

på kedlen bag dot fælles svømmerhus fer van ,.. 
kont,j. 01 for la· vandstand ~ Den er indstillet 

2'/o'D F s 'arande til 13200 C ~ hvor kedel ,rykket 

016 træder i :fUnktion nar vandstandon falde:;. til 13tennostat 
slukker fyrfl ca ~ 150 mm under 1l1avv te vandstandll . Strømmen t il 
ho despole-n for tørkog :~gskontaktor 028 på tavlen a.t"brydes amtidig 
med h vedstrømman til elækassen G220 Vod varm termokontakt G16 
går manØv est.l.ø!l1l':2en d ' rakte t l te morelæ t 0.32 - og når skor tens 
kOltakt G26 gå i stilll.og rlkold u v' s'tartespol{j g' ino mG 
hovadst:rømmen or afbl d og ø et af ' a~ 10..,.12 eec ar~ .. yder 
G32 og Cl tlkker signa. lamperne 

'I lldoasætni.:1g n skal så. b!'1ng 
I krevet~ 

Brænd G l"'1IlO'COl" en kan kIta st :rte.s, før t'} kognlngotarmok ~ntakt 
GllS GI' kølGt ned unde 320 C a OB ter-mokontakto .. \228 De. ta len har 
slu~te~ gen 9 hvilket må påregne~ at tage ca 5 min~ ~ 

Tryk ik!s på dan g~ølL~e knap r lækasson, før G28 ca slu·tar 
da hoved st Ømmen EL af'br '1.d t ~ og v· cl gentag 1 t '1'tr 1').:1. var te"'mo. Gl~ot 
varmt, se punkt? sidste afsnJ.t lt 

1ros periode!' kan vanGa 1 f'øctevandsbeholderr..a op"la fitO ved 
damp germ~m vent len Ei men rødovandstcmpel"aturon bør kke s "iga 
over 30° C for a';.. ·m.ura sikker på ~ at p, pen kan suge vandet" 

Se after J at togets bageste sluthane er passende åbn t~ ler 
må kttn komme g~nska lidt da~p ud~ 



Synker kedlens vandst and ti ".lav vandstand!t sætter vilnd 
standsl'aguleringens svømms_ 'ent11 tryk nå p"essosta on og hor l'ed 
s l uttes manø restrø~nen eennem holde olan kontaktor 012 p' 
ta/len ~ Hovecistrømmen til fødepump moto bliver slu tet og 'and 
påsæ-;ni ngsn begynde • ' 

Dot højre manometer b på brændarcm er tilsluttet rødavands 
rørot t så man ha , kan e~ om vandet tryhlcos nd i kedlen dat 
kal aa visa l ,dt over kede ltrylc.ke t , 

Vandpåsætningen sker i ~y"pp ' ge små portione og vad stll1e~ 
stående vogn høror man kontaktor G12 dal' slutter og bryder strøm 
men t il rødapumpemotoren 

Svigter vand påsætningen , så kedlens vandstand falder ca 
75 mm 'Under "laveste vandstand" til Ifsvømrler slukker fyr" skal 
den med vandstandsregu ... er i ngen sammenbyggede kon rol for lav ·~and ... 
s tand virke og åbne en 5vømms_ ~ent~l f der sæ ter damp t i l t ermo
kontakt for II av vandstand ll 017 som he ved Op"IJLlrmen og afbr yde 
manøvre strømmen til raLækassen &22 og brændormotoren 021 går ~ 
stå f l ammen går ud og signallrunperl'll:1 51 kkes 

Sv gter både vandstandsregulor :ng og kontro_ f or lov vonds t andr., 
Synkol· kedalvandstandan ydEn·l .:lgere ca 75 mm t 'l Htermos t at slukk l 
f yrU " 

Termokontak ". for- øl"kogning G16 med føler er anbragt ' en på 
k(;;d!on siddendo ope.dvandenda rørs tuds med køleriboo, så d il 1101""" 
malt er fyldt med ikko særlig va~t vand~ man syru!a' vandstandan 
under tilslutn1ngsstedet,f11da..: rØrs '"udsen 111ed ·Slul', hvorved fØlo e 

ren bl1 var varm og indvir.l:ar på tørkognLlgstel"ffiOkon .,akt G16, dsr 
afbryder strømmøn til tørkogl11ngsk ntakt 028 hvorvod brænderIDoto~ 
ren G21 standseso Flamm n g~ ud og sj gnnllsDJparn .... slukkes 

Er fyrot ' slukket af kontrol 01:' ulav vandstand fl eller tør c: 

kogn ngskontrollao, kontrollexes først om vent! G'I'~nG B og C til 
svømmarhusat begge er åbn T og dororta foretages en magot grundig 
udslamning af da 3 udblæsn1ngshanar PI) Viser rødt:lvandsm~no!netre 
på. brænderen mi litra t yk end kedall1lanomst:ra t s Ok> :rødapurupull 
Er trykket omtren en på de 2 ma '4cmrat ~e kont o. l~l s kedelf'ød => 

ventilerno H og I j eventueLt skiftes om t'~ da anden kedalføde= 
vent l 

Nar vandpåfyldning en ~r bragt i orden, fyldes op til lav sta 
vandstand, og lommerns$ hvori termofølerna ro~ G 6 og Gl? s1dd~r 
kan ~vantuolt arkøle~ med koldt vande Vad k ld tarmokontakt fo 
tørkogning G16 gål termokontaktor G28 på tavlon ind! og dan erønno 
knap 1 relækassen..: højre side kan dtn~ertar tl ykl'-es ind ~ Tændes 
s1gnallamperna ikke, er manøvrest'ønmen gGP~Gm tarmokontakt G17 aie 
brudt~ men nåL den blival" kold, stax·tor br'<:sndervn at tomat1sk og 
tænder signallampe~nao 

Tryk ikke på dan grønne knap før tGrmokontakto~ G28 ar sluttet. 
S1gnallampsI'ne tændes dog 1 cao 10-12 sacQ i U1(}n hoveclstl"ørænen \;1 
brændarmotor G21 er afbrudt, S9 punkt 7 sidste arsn1t~ 



• 
Husk av inde .. kedelrummat for .... ades skal de to afbr Y ..... \.:Jre 

på tavlen mk "BrændcIIDO --o. 11 G3, cg " ... Ødf:P U!lpomotor n G36 stå 1 
st.:.l1 ... ne9rn~ I Dl'if~ /I og l Auto at ... sk" h'-is dal' køres mod an1regge ~ 

Bl:i er andstn d 1. ked. en fer 'lØj 'Under dl~ ' f fot'etagas 
en mogot rundig 'd lamnkng gennom de 3 udblæsninguhane~ P 

fjern!!l~:~n_~s~;~~~k~tk~~s~~e !~~b~~;it~~~:;~nh:i~ _ aå!!~SrøA 
trykket v l så presse dyson og slam ud hvorefter hltllarne 

l ø og 3 ø 1 dysen renses ~ 

På lommen hvor termoKontakt for tørkogn~ne G~6 s ddor~ er 
deT anbragt an kontro ventil Q Ved et redeltx k o er ca 2 ato 
og åben vent" 'i skal G16 ~toppt) brændGrl!lotol" G21 · Efter an kon
trolprø e af G 6 ska ... man være ... -1 1 ker på~ at vent ~an er lukke;" 
godt 

For at und~å sLonafsætnino i kedleni tilsættes et uræpa a 
Nalco ;4, der uafælder kode1stenen som s amQ Nalco .... bl'ikattarne 
fyldes 1 en beholder hvor da af' ··urhånden opløsao et'" vand F a 
beholderen gå~ opløs 1nge!~ gennem en dosor---ngsdys X og en fialeo 
afspærringsventil Y ned i omløb"t på "ød9vandsladningan og tages 
af fødevandet med ind 1 kedlen-

Da 2 reguleringsvent11G~ U og V .... amt 0.030 ... ngsdys_.n X ind.., 
stillas ef maskindspotat og må 1~~vrigt ikke xeø"'as ~ modens Na co'=' 
Qfspærr1ngs 8ntilen Y skal ~~re åben, v~~ anlcgg t er i dr1tt 
og lukkat~ rAr anlæ€gat er ude af drl~to 

Dat er vigtigt. at ~eL rås den igtiga Nalco~t11sm ning 
h orkan ror lidt ellor for meget ~ og rv~ altid at rå S~~ 1ndo 
stilling skal Clrspa;~rings ent11en Y dfJrf'or mder dl~~t1·t væ ... e 1 t . 
åben~ 

Dan Bom slam ud ældede kedolsten kan aflejre sig; hvor vandet 
er i 1'09 og for at svømn:.a ns for sCtval van otandsregUl. "'jag som 
ko trol ro lav vandstand kan ar e de frit skal der undor d~1rt 
foretages hyppig udsl~ine gennem de 3 u.dblæsnir.gs anar P ~ helst 
hver 2=3 ttmaQ Udslamn1ngan ar bedst vad lavt kodalt yk~ 

Endvidere skal der daglig gonnew ltedelbundv911"11an O afblæses 
mindst et halv~ glas vando 

I b æcderon to støves brændselsolien mal{anisk ed at blive 
trykket gennem en for~tøvQ i og udenom dann~ tilfØ~es rorb~ændineo
"urton at n blæsero F13r.mnan +.æI.iies af on gnist mell(r 2 elel"", 
trod r der ~11rø!'es ca. lo eoc, volt f L a ~n t?mllingett·o,nsfo'l ma'Gor 
G31 t S m rur veksalstr-ø ' fra brændermotoron 0.21 Brændermoto an 
trækker både blæser cg 'brændselsoliapumpa 3 



Brændselsolien fØ ... es f .'a masl:' ~ _'ummet!3 fald tanke t'll en 
brændsolso110 ent11 l 1 kedalot Herfra går de gennom et 
s 'slt sfil t Gl"' 2 de, kan renSe ed d e jnlng af h..4 dtaget ~ ' og idele 
til b~ændsø16o GQumpen 3 D~nne t ' rkko~ ~ændrBl,011an t l e ~ 
lilL, t O/kf-\. te::- , t ,dOl' tilstand kan €/I"to f.' lto. udtagen og 

ansos ved at afmo. te o slu'cproPPoll med wskakant o ed) 

, ti l'Ø 'et fra try1:o1ief _l ter til fo ... støvert .... kkammCH: el' do 
e afg"s 19 t:tl at ma omatør a ~ de' vise:", p petr. kke ~ som s l 
'~re 6 ·7 ato lli1der drift af b~~ndGrmoto_ I forstøvort~ykkamme et 
e indbYBget en 01 et ykvontil t-l reguler. l1g af olletykkøt t~l 
ttykforstø7eren dav oliepumpen giver mere 0110 end nødvendigt 
t _ fo brænding~ 

Ventils:ls iD ss on er fo_ det rø eta l!lt åbne fOl ge .. emløhet 
til t ykfo s Øveran n.:1.1~ tllykket ef 'el" s ta ten har n,lI et dot mSk " 
male og for det andet at lede overskudsb~"ændsel$ol" '01'1 t.lbage 
gø amen ret · ledning der er tilsl ttet på lørot mellem sp Itc 
f 'ilter 2 og b ændsel.soi epumpen 3 Vønt len ej, forsyne t med af ... 
lastning således at ø systemet ikke b12ver stående under tryk 
når pumpen stopper. 

BFændselso11efo~gtøve~en med indbygget oliatrykventil e 
vi st på skitse 18w 2Q 051+ , Når brænderen er stanaset kan dækslet 
over luftlederrøret åbnas

l 
og forstøv9Itrykkammorst i spændos løs 

g udtag~s Ved monter ng af fo,!" støvert ykkammor l isættos først 
p1nolstykk& 6 med G~C() R 105 pakning lo tryk3kål 5, trykf j ade!' 9 '1 
ventilsæde 4- dobbel keglevent"l 3 l 'ykfjeder 8 vent 'lsæde 2 
h z ene anlæg flade er sammenslabot mod fo's tøve Å3 og hol des 
på plads af omløbexmøtrik 12 

Det el' Vigtigt, at dg 011 el' omhygeol igt reng jor te på pal 
r _aderne og nøjagtigt centrerede Dat samme gælde ' vod forstøver 
trykkamm."" ,L' l ~ s fast spænd ng 

Trykket rGguler es vad at stille på spænd9s~ruan 7 anbra t 
fo støvart rykkammeret (modsat onde uf forstøveren) Ve- tr k
forøgelse drejes til hØjre med ure+-

På man~~eterpladans bagside er anbr gt 2 S ,kG 
støvere 13 med omløbere 12 

Brændermotoren G21 mad tændingstransformator 031 styres at 
pressostatan G2? under no mal c1r rt f når afbryder G3 ~ !lU k f , D nde p 

motor" står 1 sti"' l i ng "Drift" G Brænd rmotoren og dermed ol'~ee 
pumpen v l så mad periodiske startatntervalle~ presse o11atågen in 

f O.,. b ændingsrummat der antændes af' tænde ekt"ooerne (fuld flumIll ... ) 
ed et manomatertryk på ca~ 6 ,ato~ Manometret skal viso O når 

brændoren al" stoppet af prassostaton. 

I kassen r anbragt & l stal t .,. og holdeal'0lo over samme a,:lk:Ol; 
mad kontaktorer f'or hovadstrøl1lIn.IOin til brænd ro to .... G21 2) termo 
l"ølæ G32 med afbryder og try ap or geJ .. start'5 



Til relrokassen er sluttet følgende ledninger (tegning 8Z-5390): 

le hovedstrømmen klemme S, nul klemme R og til brændermotor 
lt1emmer ne W og 6. 

20 manøvrestrømmon tages efter sikring G03 og går over 
sikring Go~, kontakt G35, tørkoeningskontuktor G28, 
termokontakt for "lav vandstand" Gl? til klemme KG 

3G termokonta'kt f or skorst en 026 til klemmerne 3 og 4. 

4 0 signallamperne t il klemme le 

50 pressosta"ton G2? til klemmerne 5 og 6 .. 

6ø biledning fra termokontakt for tørkogningG16 t il klemme K. 

7G parallelt over s tartespolen sidder en variabel modstand 
på 350 ohm på væg under tavleni den er tilsluttet klenmerne 
l+ og 6. Dette gælder for Mo 1l561 ... 80 , i de øvr ige vogne er 
modstanden indbygget i kontrolkassen (4 stk. modstande t ype GL 
60 ohm, 12 Watt i serie). 

Er . hovedaf bryder GOld afbryder 035, termorelæ med kontakt G32 
og pr essostaten G2? samt 16 G17 og G2b sluttet ved kold, vil 
brændermotor G2l starte, ida! manøvrestrøwkredslØbet gennem starte
spolen med parallelmodstand og termokontakt for skorsten G26 er 
sluttet (ca. 0,7 amp.)o 

Antændes olietågen i brænderrummet, vil flammen 1 lØbet af' 
2.,.3 sec Cl afbryde G26; . men kontal~tor G22 er inde, og kredsløbet 
er sluttet 1 serie med holdespole og startespole med para11elrnod ... 
s t and (0~ 131 ampel. 

strømmen på de 0,131 rumpet som også går gennem termorelæet, 
er ikke nok til at opvarme bimetallet, og kredsløbet er derfor 
st adig sluttet. 

Pressostaten G2? vil afbryde manøvre strømmen til ho1despolen, 
når kede1trykk~t er cae 4,5 ato, men ikke til signa11amperne. Ved 
et kedel~:ryk pa cao 4 ato slutter pressostaten igen, og starte ... . 
spolen far strøm 1 det øjeblik, terrnokontakt for skorst en G26 går 
i stilling kold cao 12 seco efter, at brændormotoren har stoppet o 

Ved flammesv1gt u..l1der drift! hvor brændermotoren bl~ser kold 
luft ind 1 brænderru:mmet $l vil tiden være cae 3 ... 1.(· seco , og ved kold 
kedel, hvor G26 er sluttet, gal' manøvrestrømmen på ca. 0,7 amp~ 
stadig gennem start espolen og termorelroet G32 0 strømmen på ca~ 
o?? ampo vil i løbet af ea o 10=15 sec o bringe G32 til udlØsning 
s1gnallamporne slukkes Sl og genstart Iran nu kun ske ved tryk på Jen 
grø~~e knap i r elmkassens højre s1deQ 

Afbrydes man~jvrestrømmen af termokontakt for lav vandstand Gl? , 
sl lllrkes signallamperne 9 mon genslutter automatisk ved kold G1?0 
Træder termokontakt for tørkogning 016 i funktion, vil manøvrestrøm
men afbrydes til holdespolen i tørkogningskontaktor G28 og derved 
bryde den normale manØvre~ og hovedstrøm til relækasseno 



D~ændermoto en 5tand~er~ men s~gn~ lamperne vil dog førs~ 
sl'l..tkko;;.. efl;€ ca. 25 sec " s id,d .. øb idet atrørllJl/3n BO..;. ge ara' i, 
l ednJ r..gan -il a 2Hasse~ cg nå. ' temoll"(\ 1taKt for s Ol~ sten G26 
gå .· i s .. 1. ' ng k ld ~ v 1l. st~ .L tcsp len med ermOl'B æ G32 gå i l d 
01 af "G'X ca e 2 se at tel' falde 'l " 

Nu k n u 'ændsl'Inoto" n _kke stal:tc!> \ o.ndpusæt.~ llt;en ska 
br.tr~es ; orden og tør" '" d -'vftor kB. gansta .. tes rd tr\" på dan 
g ønno kr- p Try.: i ~'O Il knappen tør "øl!kognl.neskcntnkvo· G28 
haA gen luttet hovQds~r' mnGn L ~ 4elækus e G22. da bi 0·811 t 
bli -er varmt fo ... : t_ ykknnppan s:.u 'ter o 'nøllrost ~mme ~ f J. s. var m 
G16 over b at ~10 startaspOL n med pare lelmG~stand oB den 
a kØ ede 026 tJ.l O· Gent'yk O1'..l.110 0' kka an1æg~et .. d f l mGn 
knn basll:adlge ima alist og lol'lrongc sluk.~ p ... r.od~n Bl-ændol"'-
mo'o~en bl! er blokkø et v d tØ!kog.ing · 

Skal kod ol anlæg g a l.: stand5es luklz s varroereg ile ingsvent l D 
og ventilen E ror opv~u'1lming af J. øåovandsbeholde n9 Afbr dal G35 
mrk "B ... ændermoto" m ... ttes 1 st 11 n~ "stop) hvor ed brændo... t Ol'en 
går stå j og flammen slukkes hvor pa kedlen f yldos me vand, ida 
ti b_yda ' u36 mrk "Fødepumpen1o'tOl"1! a ~ont '1 t banyttas; denn 
aks .&. efterlade s i still ing rtAut m,~ '-is ,.1 " 

D :'afte, a "J., yd-, s ho ·at: ", bryd1ron ol i k~d91 
ro et ges udslamni tg g nnem de 3 udblæsJ. i gs19no1' P og .Øl and~ 
V'Emt ilar lukka~H bl'ren selsol ... vent1"",en 1 så del kl"" ka t mug 
iJ!'æ dSG l;iol1.e ind 1 uftladarør og ~ !"r uro Nal~(J"'3't .. 4tl:b ri 19s\'e 'ltil 
4 så. der ikke kom et Nalco ned 1 føde andsorruøbsrøret, 1 d lE\f ... 
s ;nrring ... vent! "i. G ,g edel "'Ød vel . t~l~:r Il Ol' I i så dampen iklri.:J krul 
v rnlG tilbage i Jo ødavandsbeholde . ne og s:' kedla l ar d~n ~r 
blovet kold ~ 1kks sug9r sig f ulr' a} vand gonnet1 'l'stdsltdn n er!:! 

Ske "egnen:t f. st"iejr uo.?,armet fo s0nd~.;l '1'61" hons,å gå 
længe a \4 ti r er fa ... ·o ~or» a t a Jlæcg t frYU&ll, sk J k ,- 9 , ·Ød&:., 

andsbo' oldo;. 3 og :ø · tønml' s J. er van VG , a t alle haner og vent11el' 
'und egan brænds lsolieveati'on l) 6 n s' 'oe kED ingen la ~otorfød ' 
p p~rl dl' aj6S nogl gen.se fre)) g t J, ~ge, eftar' afta n11l3 hanen 
K e & åbnat e 
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Skitsens benævnelse : Temperatur - tryktabel for automatik. 
Dato ' M aalestok I Sign . 

9 .-6. 
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Tekniske data : 
-_.- ~ .. - - .~ -- _. , .. ---.--. -_.,- _.-. _.- -

Skitsens benævnelse :rorstøver med tryk - omløbsvenftl og påsvejsf elekfroc/eholcler. 
--- --_.- _._~-- --- - -_.- - --- _ .. -_ .. _ . . _- - .. - . -

Dato : M ålestok , S ign . Sk i tsens nummer 

22.-6. ' l . f 
1955. . A. P 

FRICHS ftJW-2.0S4a . 
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G: Reguleringsvenlil for fødevand 

"t Reguler/ngsvenltl på omløb for fødevand 
X Doseringsdyse. . 

y Afspærringsvenlil for doser/ngsbeholder 

/ / /(0'111'01 101, ;<1 .. "O/7d .. ICln~.' 
-'" J. ... . 

.IG=+
JI fl-- 11.~ 

l 
, 

\ ~o Klemme. 
S/917o//omper 

p; Ip/up/ods I 

S/9nol/orn pu' 
på f~/e"'p/ods JZ. 

~ol77pe I ied i?/ / 
. /l/leo b/el /l'0Ilt7 

.. -
r/O IrI del/ot7d!!ceho/du, 

'----------.... -----.;·:.;iiif f/o fødevond!! b eho/der. 

s -på ,"*0.591- ·afSpoerringsvenftl · under gulv, 
I . 

på ,øVrige vogne konfravenftl i kedelrum 
I (I 

T - findels kun pa Mo. 1801- 80. 

Oompopvo/rnl7lr19 0/ 
/ødeyond!!oeno/del: 

TeKni~ie d% : Skemaliskarr. af aul. varmekedel. 

a: Pumpefryk for olie 

b: Føde van ds Iry k . 

b 010. f{t!/e, ,loK Slr!!_ 

(j .B. p 
.!I%- 5f f . FRIeHS 18W-2.0S3 
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