Verlichting in rijtuigen (Deel 2)

Ovale ramenrijtuig
De Plan E en Plan I-4 van de BeNeLux-stam zijn al van verlichting voorzien. Nu heb ik enige Ovale
ramers die ook van verlichting moeten worden voorzien. Daarbij heb ik met vallen en opstaan een
nieuwe aanpak ontwikkeld.
De eerste versie
Bij een rijtuig dat voor de eerste keer van stroomafname ga voorzien zoek ik altijd naar
mogelijkheden om zonder boren (= beschadiging aan het rijtuig) het stroomvoerende draadje van het
wielstel naar het interieur van het rijtuig te voeren. Bij de Ovaleramers is dit mogelijk via de ruimte
tussen de bodem en de interieurbodem bij de toiletruimte.

Daar heb ik gebruik van gemaakt.

Aan het draadje dat daar binnenkomt soldeer je dan een fosforbronzen stripje dat je ombuigt
waardoor je een verend contact maakt. Let er wel op dat het kopschot tussen de coupé en de

toiletruimte stevig vastgelijmd is. Er komt namelijk een (beperkte) kracht op het stripje te staan. En
wel door:

Een messing strip, vastgelijmd aan de balk boven de toiletruimte, die dus contact maakt met de
bronzen verende strip.
De pertinax printstrip die voor de aanhechting van de Led strip en de elektrische verbinding zorgt, ligt
dan boven de balken van de rijtuigbak en de messing stripjes zijn aan de brugcel gesoldeerd.

De led strip wordt dan aan deze zijde geplakt

Echterrrrrrrrrrrrrrrrr, de afstanden tussen de led’s op de strip zijn ander dan de afstanden tussen de
coupés. Dit heeft tot gevolg dat enige led’s tegen de bagagerekken schijnen.
Bagagerekken:

Het gevolg is dat enige coupés minder belicht zijn:

Goede raad was:
1. Draai de pertinax strip om
2. Soldeer SMD-led’s en SMD-weerstandjes tussen de koperbanen zodanig dat de coupés goed
worden verlicht
3. Leg de Elco’s op de strip (kan omdat de Ovaleramers een bol dak hebben)
Daar gaat ie dan.
Om meteen kleuren uit te proberen nu maar gele led’s genomen voor de groene vooroorlogse
uitvoering.
Het losnemen van de kap van de bak gaat redelijk eenvoudig met de bekende “prikkertjes” methode.

Daarna volgt een wat meer zenuwslopend karwei, het losmaken van het het interieur van de
bakbodem. Dat kan door met een schroevendraaier met een blad van 3 mm de vergrendelingen,
haakjes, terug te duwen, op de foto van rechts naar links. Voorkom daarbij dat je het kopschot aan
de toiletkant als hefboompunt gebruikt. Het kopschot knapt gegarandeerd. Zo doe je ook bij de
overige 3 haakjes.

Wanneer dat eenmaal is gelukt dan kun je de stroomvoerende draadjes door het gaatje achter het
veertje voeren

Het draadje dan via de opening onder het wasbakje naar binnen voeren en het interieur weer aan de
bodem vastklikken, gaat ook wat moeizaam

.

Dan het fosforbronzen stripje omvouwen en het draadje eraan vastsolderen. Vervolgens het stripje
aan het kopschot lijmen. Ik gebruik Bisontix daarvoor (trekt geen draden zoals Bisonkit)

Dan ook weer een messingstripje aan de balk lijmen

De pertinax strip met dubbelzijdig plakband aan de balken gelijmd. De Elco’s en de brugcel zie je nu
bovenop gemonteerd

De onderzijde met goed gepositioneerde led’s, wat je niet ziet zijn elektrische onderbrekingen van de
koperbaan onder de led’s en de weerstanden.

Het resultaat. Rechts wat minder fel, daar heb ik hogere weerstandswaarden toegepast om de kleur
uit te proberen. Het wordt uiteindelijk als links.

