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ALGEMEEN De aangegeven richtlijnen in de algemene beschouwing over in-
stelvoorschriften Tfc 364 V 10 moeten in acht worden genomen.

Metingen dienen te geschieden aan het punt dat door het getal
of de verwijzingslijn wordt aangeduid.

De samenstelling van de relais type 60 dient volgens
Tfc 364 V 40 l2 te geschieden en de instelling van deze, alsme-
de van de overige typen relais (23 - 24 en 66) in de hierna
aangegeven volgorde.

Alvorens met het instellen van de contactveren wordt begonnen,
raadplege men het relaisblad omtrent de bijzondere instólling.

De normale druk van de contactveren en de opening van de con-
tacten moeten worden onderzocht of ingesteld volgens
Tfc 364 Y 4016 en 7.

De veren met een naar achter breder
wordende spleet zijn voorzien van
bolcontacten.

Andere type veren, welke met punt-
plaat contacten zijn uitgevoerd, wor-
den wanneer deze contacten zijn inge-
brand. van bolcontacten voorzien.

SPOEL De spoel moet vast in het magneetjuk
zitten. Het vlak van de kern moet zo
mogelijk één lijn vormen met de voor-
kant of met de meskant van het mag-
neetjuk. De toelaatbare afwijking be-
draagt voor:

Onderzoekwaarde

Instelwaarde
max. 0,2 mm

mm

De spoel moet zo mogelijk evenwijdig
aan het magneetjuk staan. Tussen de
voorste spoelschijf en het magneetjuk
moet een afstand zijn:

Onderzoekwaarde
zichtbaar

zichtbaar

- 1,5 mm
Instelwaarde

mm

ANKERSPELING Het anker moet vlak op de gehele leng-
te van de meskant rusten en moet met
aangebrachte ankerschroef nog een
zíjwaartse spelingl hebben.
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Het anker moet een zijwaartse
hebben, deze bedraagt voor:

speling

Onderzoekwaarde

Instelwaarde

max. 0, 4 mm
max. 0,3 mm

Bij de toelaatbare zijwaartse speling
moet het vlak van de kern nog geheel
achter het anker blijven. F9. rls.óó

Het anti-kleefplaatje rnoet over de
hele lengte vlak tegen ggen,
de beide lippenlmogen niet van het an-
ker afstaan.

ANKERVEER De druk van de ankerveer op
bedraagt voor:

het anker

Onderzoekwaarde

Instelwaarde

min. 30 g

min. 50 g

Deze druk komt overeen met een onge-
spannen ankerveer van ongeveer 5,5 -
6 mm lengte. Het uiteinde van de an-
kerveer mag niet klem zitten tussen
ankerschroef en het volgplaatje van
ankerveer.

de
de

Bij aangetrokken anker moet(en) de
de kern druk-anti -k1eef stift(en) | te gen

ken. De instelling gesc
buigenlvan het anker.

ANKERSCHROEF De ankerschroefl moet vrij van het
magneetjuk kunnen bewegen. Wanneer
het anker is aangetrokken, bedraagt
de afstand tussen het schroefje en de Fg.rls.24
spoelschijf voor:

Onderzoekwaarde

Instelwaarde
0, 05 - 0,25 rn
0, 1 -o,2 m

ANKE RSLAG De ankerslag is op het relaisblad aan-
gegeven en wordt gemeten tussen de
anti-kleefsti"ft en op de hartlijnlvan de
kern.
Bij relais mel drie anti-kleefstiften
(dikte 0, 1 mm) wordt de ankerslag
tussen het ANKER en op de hartlijn
van de kern gemeten. Hierbij moet
erop gelet worden dat bij de anker-
slagwaarde (die op het relaisblad is
aangegeven) de anti-kleefstifthoogte
moet worden bijgeteld.

Jrtg Drrum Drtum P.Í GOEDGTKEURD cxzr txxl:S
INSTELVOORSCHRIFT VOOR RONDE

RELAIS TYPE rls 23,24,60,66
I l5'l+'69).*

ÍF A2 DOSS. 52 PTT ?':lll"lil
ORTIAAÍ

1
TÍc 364 v 40/ 4



L_ 
o 324e1

BORGVEER
VOOR DE
ANKERAS

De borgveer voor de ankeras
goed in de groeflvan de as li
druk van de borgvéèi óp-dè an
bedraagt voor:

Onderzoekwaarde

Instelwaarde

Deze druk wordt in
borgveer gemeten.

min. 30 g

min. 50 g

ANKERAS

De verenrijen moeten
van elkaar en aan het

de ronding van de

De ankeraslmoet een zijwaartse spe-
Iing hebben en rnag in de gatenlvan
het anker en de asbeugel niet klemmen.
Wanneer in het relaisblad geen bijzon-
dere waarde is aangegeven, bedra.agt
de afstand tussen het anker en het mag-
neetjuk voor:

Onderzoekwaarde
Instelwaarde

0,05 - 0.25 mm

De instelling geschiedt door tussen
anker en het magneetjuk een meet-

mm

het

plaatje van 0, 1 - 0, 2 mm dikte te klem-
men en daarna de bevestigingsschroe-
ven van de asbeugel vast te draaien.
Het anker moet dan van boven op het
relais gezi.en, evenwijdig staan aan
het magneetjuk en de kern.

ANKERSTAND Bij een luchtspleet van ongeveer
0, 3 mml tussen het anker en de kern
(niet tussen de kleefstift en
moet het anker evenwijdig staan aan
het vlak van de kern.

Het anker moet evenwijdig aan het
magneetjuk staan en een zijwaartse
speling van 0, 05 - 0, 15 mmlhebben

Tussen het magneetjuk en
moet een ruimte ztjn van
mm.

VERENRIJEN

evenwijdiglstaan.

Fg. rls. 25

het anker
0,05 - 0, 25

MESKANTA N KERRELAIS

ten opzichte
magneetjuk

ASAN KERRELAIS

moet
n. De
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DRLTKVEEF De druk wordt aan de
rneten. Deze druk is
voorgeschreven.

schroefkopl ge -
in het relaisblád

VRI.IE SLAG Bij afgevallen anker moet tussen het
ebonietje en de drukstift een afstand
zLjn.

Onderzoekwaarde

Instelwaarde
zichtbaar - 0,

0.05 - 0.

z

1

mm
mm

CONTACT -
OPENING

Dit is speciaal voor de verbreek- en
wisselcontacten zodat de contacten, bij
afgevallen anker, zeker gesloten zijn.

VERRREEK CONTACT EN ONDtrRTY-
PEN (b.v. verbreek contact van een
wisselcontact).

Onderzoekwaarde

Instelwaarde

Maakcontact
Onderzoekwaarde
Instelwaarde

Dubbel maakcontact
Onderzoekwaarde
Instelwaarde

min. 0, 2

min. 0,3

ITlIII
i

mm

0,6
0,5

- 0,5
0,4

IfilTr 
t

mm[-'

CONTACTDRUK Onderzoekwaarde 18 - 27 g

Instelwaarde 20 - 25 g

Bij verenrijen met 5 of meer veren
bedraagt de contactdruk:

Onderzoekwaarde 76 - 24 g

Instelwaarde 18 - 22 g
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VEERDRUK De druk van een veer op de steun-
plaat, waaraan geen contactdruk wordt
gemeten, bedraagt voor:
Verbreekcontact

Onderzoekwaarde
Instelwaarde

Maakcontact

15 - 55 g
20-509

Onderzoekwaarde 11 -
Instelwaarde 13 -

19 g
17 g

Maakcontact in verenrijen met

Onderzoekwaarde 4 - B

Instelwaarde 5 - 7

Maakcontact met een veerdikte
0,25 mm

Onderzoekwaarde 4 - 8
Instelwaarde 5 - 7

Maakcontact in verenrijen met

Onderzoekwaarde 9 - 16
Instelwaarde 10 - 15

db
ctb

6
b
atè

Algemeen moet tussen de bewegende
veer van een contact en de bovenlig-
gende steunplaat een afstand zíjn.

Onderzoekwaarde
Instelwaarde

min. 0, I mm, '

min. 0, 2 mm I
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x : met oPgedrukt anker
S : op steunPlut of ondersteunende veer
À : diukvergrotende veren aílichten

A: drukvergrotende veren meemeten

Bii verbreekcontacten en ondertyPen (b.v. verbreekcontact Yan een wissel-

co'ntact) is de minimale contactoPening aangegeven'

lnstelwaarde is in rood aangegeven.
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