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MANÖVERSKÅP FÖR A-SIGNAL M M
1. Beskrivning av vissa funktioner som kan finnas i manöverskåpet.
"Bromsprov klart". Indikeringslampa som visar för tbfh att bromsprovet är
klart.
Begäran om tågväg. Tryckknapp eller fyrkantskontakt med kontrollampa för
begäran om tågväg. Manövreras ca två min före beräknad avgång.
Bomfällning. Fyrkantskontakt med kontrollampa för bomfällning vid vägkorsning i utfartstågvägen. Kan manövreras när indikeringslampa
"vägsignalanläggningen kan inkopplas" lyser. Skall manövreras ca en minut
före beräknas avgång.
"Klart" till tbfh. Fyrkantskontakt som tänder "klart"-signal (lyktanordning
med gult fast sken under plattformstaket). Signalen manövereras av konduktör
efter överenskommelse med tbfh. Signalen slocknar efter 20 sekunder eller när
röd stoppsignalknapp för A-signal trycks in.
A-signal. Indikeringslampa "utfart" (grönt fast sken) som visar att närmaste
huvudsignal visar "kör". Fyrkantskontakt med kontrollampa för "avgång", som
visas efter några sekunders fördröjning (kräver att indikeringslampa "utfart" är
tänd). "Stopp" visas efter "avgång" när den röda stoppsignalknappen trycks in.
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2. Manöverskåp finns på följande driftplatser:
Driftplats

Innehåller funktionerna

Fagersta C

Bomfällning

Norrköping C

A-signal
"Klart" till avgångssignalerare

Sala

Bomfällning
A-signal

Surahammar
(Se instruktion sid J4)

Bomfällning

Södertälje syd övre

A-signal
"Klart" till avgångssignalerare

Vagnhärad

se avdelning E.

Västervik

Bomfällning
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INSTRUKTION FÖR BOMFÄLLNING SURAHAMMAR
Som komplement till manöverskåpen kan bomfällning med mobiltelefon ske
enligt följande instruktioner:
När funktionen ”fördröjd bomfällning” aktiveras av Fjtkl är en vit lanternin
tänd på manöverskåpet, bommarna kan nu fällas med mobiltelefon.
När trafikutbytet är avslutat ringer föraren till vägskyddsanläggningen.
Jämna tågnummer:
Vägskyddsanläggningen svarar med sitt namn (Hjulmakarvägen Surahammar)
Från spår 2 ange kod 2800
Från spår 3 ange kod 2801
Udda tågnummer:
Vägskyddsanläggningen svarar med sitt namn (Verksvägen Surahammar)
Från spår 2 ange kod 2620
Från spår 3 ange kod 2621
För telefonnummer se avd. C

