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Lesplan E.B.P. (Elektronlsche Bedíen Posr)

Sarnenstelllng: mlÍ. instr. Ep 4.12
J. Roseboon.

Algemeen bLz. 6

1.1

1.2

1.3

1.4

Ifat Ls E.B.P.

Voordelen E.B.P.

Bedienplaats

MogellJ kheden/FunktLes E. B. P.

Blok 2. Beeldschermen bLz. 10

2.r

2.2

Signaleringebe eld s cherm

Opdracht beeldschern

Toetsenbord b]-z L5

3.1

3.2

ToeÈsenbord

Fuûktietoetsen
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Blok 4 Bedieníngsprocedures ( Syntax) blz. I8

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4. 10

4.tl

4.12

4. 13

4.L4

4. 15

4.16

4.17

4. 18

4.L9

4.20

Bedieningsprocedures ( algeneen)

Inloggen/Priveleges
(Je bekendmaken aan het 6ysteen)

Lezen uiÈ/schrlJven naar opdrachtgeheugen

Lezen uit/schrijven naar opdrachtbuffer

Gebruik kladblok

Bediengebied keuze

Print,en (tekst)

PrinÈen (Storíngen en neldingen)

Instellen van Rijwegen

WLsselen van seinbediening

Iler-roepen van een rljweg

Verhinderen/Toestaan Rlj weginstelling

ExÈra Bediening

Indlvlduele Bedieníng

Verhinderen/Toestaan Bedf enlng

Ui ts chakelen/Ite rs Èe1len linkerspoor Ri j richting

Opvragen verhlnderde Elementen

S I gnale ringsverzoeken
Tonen van wissel- en selnnummers

Selecteren van een Signalerlngsgebied

Uítloggen
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Blok 5 FouËneldingen b]-z. 23

5.1

5.2

Bedien fouÈrneldingen

Systeen foutneldingen

Blok 6 Lay-ouÈ * signaleringen Slgnalerlngsbeeldscherm bl-z. 26

6.1

6.2

Lay-out Beeldschern (Statlsche slgnalering)

Diverse Si ringen (varíabel)

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6 .2.7

6.2.8

6.2.9

6.2. 10

6.2.LL

6.2.12

6.2.L3

6.2.14

6.2.15

6.2.16

Seins¡rubool (Hoog/Laag) zonder sÈop/door

Seinsymbool (Eoog/Laag) net stop/door

Wisse ls

Niet bedienbare kruisingen

Lege secties

Vrijgave Rangeren

Grendels

Rljrlchttng op de vrije baan

Blauwe lichtbak

Codegever seinverll-ehting

Aardíng

Stroomvoorzieníng

llissel verwarming

I{issels vrljnaken

Seinverlichtlng

PlaatseliJke Bedlenlng
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Blok 7 Sígnalering Kij ktableau b]-z. 27

7.r Zle lnhoud blok 6
+B-Voorschr.VI-B

7.2 Nieuwe slgnalering t.b.v. E.B.P.

Blok 8 Storingen bl-z. 33

8.1

8.2

8.3

Spontane sÈoring Ln een sekÈie waar
een of meerdere wissels gelegen ziJn.

I,lissel níet in kontrole na riJwegínstellíng

Krukken van wlssels.

Gekoppelde wissels

S.T. S. (behandeling/naaÈregelen È.â.v. ríjweg)

Opengereden rrissel

Storing stroomvoorzl-ening f wíssels tiJdens storing
I troomvoorz iening

Gestoorde rijrtchting (beveilígd 1ínkerspoor)

Codegever defekt.

Autonatische omschakeling naar reserve computer (U-VeX)

Transmis síestoring

Storingsmelder overwegen

4

5

6

7

I

I

I

I

8.8

8.9

8. r0

8.11

8.12



Maatregelen blJ werkzaaoheden

ReglenenterLng

Gebrulk kortslultlans

I{erkzaanheden aan E.S. lansen

Spoor of bepaald gedeelte (bi5v. ¡rlseelsektle)
buLlendienst

Extra bediening (nf) Uf5 'lVerhinderde
RIJ weginetelllngrl

9.5
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I a

a

Leerdoelen

De kureist moet kunnen zeggerl waÈ de tern E.B.P.
betekent.

De kurslst moet kunnen opnoenen ¡relke voordelen
E.B.P. heeft t.â.v. blJv. NX of CVL.

De kursisÈ moet kunnen ultleggen door niddel van
welke aBparatuur de bedienplaaÈsen ziJn opge-
bouwd.

De kurslsÈ moet de belangrlJkste funktlee van
E.B.P. kunnen troêDêIlo

De kurslst moet de bereldheld ultspreken, heË
E.B.P.-systeen op de Julate manler te gebrulken.

3.

4.

5
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1.1.

L.2

1.3

1.3.1

r.3.2

I{at is E. B. P.

E.B.P. = Elektronische Bedíen Post.

De E.B.P. fs bedoeld om het huidige Nx/CvL bedlen-
systeem, inklustef de afsÈandsturing te vervangen
door elektronfka, waarbiJ de vetllgheidscfrcuits
(nagenoeg) ongewij ztgd bllJven.
Als techniek zal gebruik worden gemaakt van:
- Programmeerbare elektronika
- Data-konnunlkatie van de bedíening op afstand.

Voordelen E.B.P.

E.B.P. Ls zodaníng opgebouwd, dat op een later
ttjdsËtp de bedlening van andere systemen noge-
ltJk 1s.
Rijweg-tnformatie en ínformatLe over 6poor-
bezetting (TNV/TNI) kan op eenvoudfge wiJ ze aan
andere systemen ¡sorden verstrekt.
Tevens ls het nogeliJk om lnformatie vanult
andere systemen op eenvoudige wij ze aatr de beeld-
schern-informatie van de E.B.P. toe Èe voegen.
De E.B.P. dienÈ gezien te worden als een eerÊte
stap naar een geheel elektronische beveilígíng.

Bed ienolaats

E.B.P. wordt bedíend neÈ behulp van de volgende
bedienlngs apparatuur :

1. Zogenaande Bedienplek
Deze bestaat uit een toetsenbord * op-
drachtbeeldschern.

2. Grafisch Beeldscherm

3. Kij ktableau.

Door ¡nlddel van het toetsenbord f beeldscherrn
kunnen opdrachten worden ingevoerd.
Het toetsenbord bevat naast de normale alfa en
nummerieke toetsen ook enkele specifieke E.B.P.
funktietoetsen.

Op het grafische beeldscherm wordt de proces-
ËoesËand op het te bedíenen emplacenent weer-
gegeven aan de hand van de ingevoerde opdrachten
en de werkeliJke toestand buften.

0p het ktJktableau wordt de procestoestand ook
!üeergegeven door ntddel van lanpJes.
(zte B-voorschrift VI-c).

I .3.3
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1.4.1

L.4.2
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Mogelijkheden/Funkties E. B. P.

Hoofdfunkties:

- ontvangen/interpreteren opdrachten
(van bedienaar)

- vertalen opdrachten naar sturíngen
- konmunLkatle met de velllgheldscircuits
- zenden van sturlngen en ontvangen van slgna-

leringen
- presenteren van toesÈand waarin het proces ver-

keert

- overige funkties; loggen (prlnten), bepaalde
bedieníngshandellngen, doorsturen, spoorbezet-
ting + riJweg-infornatie naar bijv. TNV/ttlt en
Bepac.

Ríj wegfnstelling

Dit gebeurt door lntoetslng:

numner van het vertrekspoor
numñer van het aankonsÈspoor en
de funktletoeÈs N.ROZ of A (= tevens Start).

De lnstelling van riJwegen geschledt volgens het
princípe van voorkeursriJwegen. Daar waar meerdere
riJwegen nogeltJk zlJn tussen een vertrek- en een
aankomsÈspoor kunnen rijwegen die geen voorkeur
zLjn, worden |tafgedwongêû", door nlddel van
de funktíetoets DI{(ang).
RiJweginstelling vfa selnen waarvoor een stop of
door opdracht nodig ls, kunnen alleen plaatsvínden
na gebruik van de ttS of Drr-toetg.
Twee op elkaar aansluit,ende riJwegen kunnen in een
keer worden ingesteld, door opgave van 1e vertrek-
spoor en laatste aankomstspoor.

Ilerroepen

IIet herroepen van seLnen geschiedt bfJ de E.B.P
door intoetsing van heÈ gel.nnurnrner f de funktie-
toetg |tH.rr.
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L.4.4

L.4.5

L.4.6
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Indlviduele bedienlng

Door ¡níddel van de funktletoets rrlndíviduele be-
diening (IB))", kunnen de volgende elenenten
worden bediend:
- w'Issels
- grendels op brug of wissel
- rijrichtlng op de vrlJe baan met rijrlchting

keuze
- blauwe llchtbakken
- vríJgave rangeren
- wissels vrijnaken
- wisselverwarmíng
- selnverlichting hoog of laag
- overschakelen op plaatseliJke bedienlng

De sÈuring van een wissel geschiedÈ anders dan bíj
bijv. M(. BiJ de opdracht hoeft niet L of R te
worden opgegeven. Met IB wordt het wissel eenvou-
dfg naar de andere stand gestuurd dan waarLn het
lag I

Verhlnderen Bediening

De bediening van wissels, grendels, etc., kan
worden verhinderd door rniddel van een opdracht
van de bedienaar. Als bijv. een wissel in de
rechtsleidende stand van bedfening wordt ver-
hinderd, ís het wel nogelljk on ovcr deze rechts-
leidende stand van het wissel een ríJweg ln te
stel1en.

Verhlnderen rflweg-instelllng

Hieronder ¡rordt verstaan het onmogelijk maken van
een rlJweg-instelllng over een wissel, in een of
beíde standen, of vanaf of naar een sein.

Gegevens vastleggen op prinÈer

Bepaalde gegevens zullen worden vasÈgelegd bijv.:

- herroepen van een rijweg
- verhinderen /toestaan bediening
- verhinderen/toestaan rlJweg-instelllng
- wij zlgen van daÈum en tijd
- storl-ngen Ln de E.B.P.
- storlngen in de vefllgheidscircuits
- tekst,en door de bedlenaar ingeÈypt.

Per neldlng worden automatl-sch de datun/tijd/
werkplek en eventuele gebiedsbenaming aangegeven.
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l.

2.

De kurslst Doet fn staat zlJn aan de hand van het
slgnalerlngsbeeldscherm, de dlverse nogellJkheden
van een euplacement af te lezen, om zodoende op-
drachten aan het E.B.P.-sy6teen af te kunnen
geven.

De kurslst moet bekend zlJn net de lndellng van
het opdrachtbeeldsehern en Doet weten wat de
beÈekenie is van:

- opdracht geheugenveld
- opdracht bufferveld
- kladblokveld
- datuo/tlJd aandufdlngsveld
- bedlengebied aanduidfngsveld
- opdracht lnvoerveld
- opdracht foutreldfngsveld
- opdracht antwoordveld
- eysteem foutneldingsveld.
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Signale ringsbeeldscherm

Er wordt gebruik genaakt van een of neer
kleurenbeeldscherxnen, waarop de lay-out van het
betreffende enplacement is weergegeven.
De echernen fungeren als het ware als ktJktableau.
De volgende konblnatles zlJn nogellJk:

ToeEsenbord opdrachtbeeldschern
a. kljktableau
b. beeldschernen
c. klJktableau * beeldschermen.

De signalerLngen van spoorbezettingrriJweg-
lnstelllng, etc., geschl-edt in verschillende
kleuren (zíe blok 6).
In de lay-out op heÈ signalerlngsbeeldscherm,
worden de spoornurnmers a1ÈiJd geÈoond.
Nummers van wíssels en seLnen zl.Jn rropvraagbaartt.

Het graffsch beeldschern Èoont I dien het enpla-
cement nlet is bezet en er geen opdrachten ziJn
l-ngevoerd¡ o.8. de volgende lnfornatle:

- Naam emplacenenten of deel-enplacement
- Perrons
- Spoorsektles Eet spoornummers
- l{issels en wisselstanden
- Selnen, seÍnstanden hoog/Iaag en stop/door

aanduiding
- Grendelnumners
- Overwegen vrlJgave Rangeren nurnrnmers
- Blauwe lichtbakken en nummers
- Rijrichting op de vrlJe baan
- Niet bedlenbare krulsingen
- VríJe baan Stop/Doors
- Bruggen
- Wlsselverwarming en nunmers
- Seínverlichting hoog/Iaag en nurnmers
- Plaatselijke bedienfng en nunmers
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2.2.1

2.2,2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.9

13-

0odrachtbeeldscherm

(Zie tekenlng volgende bladzijde)
Dtt beeldscherm ls als volgt lngedeeld:

Opdrachtgeheugenveld

In dtt veld ziJn vast opdrachÈen opgeslagen die
eenvoudlg weer kunnen worden opgehaald voor
uitvoering.

0pdrachtbufferveld

In dlt veld kunnen naar eigen keuze opdrachÈen
worden opgeslagen en naderhand worden opgehaald
voor de presenÈatie van andere lnfonnatie, zoals
menus en overzichten.

Kladblokveld

In dit veld kan naar eigen smaak Èekst worden
Lngevoerd voor blJvo êên geheugensteuntJe.

oat un/ t i J d / aanduiding sveld

In diÈ veld worden de datun en de tiJd
lreergegeven.

Bedl engebied-aanduld lngsve 1d

In dit veld ¡rordt de ldentlfícatie van het bedien-
gebied, waarop de opdrachten betrekking hebben,
weergegeven.

Opdracht-invoerveld

In dit veld worden opdrachÈen ingevoerd. Ongeacht
de invoer wordt de opdrachÈ in hoofdletters
getoond.

Opdraeht-f outneldíngsveld

In dlt veld worden foutmeldlngen gegeven als ge-
volg van de lngevoerde opdracht.

0pd r acht-ant¡so ordve 1d

In dit veld wordt de laatst in bewerking genomen
opdracht getoond.

Sys teen-f outneldíngsveld

In dit veld worden foutmeldlngen gegeven als ge-
volg van storl-ngen in de apparatuur.

2.2.9
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2

De kurslet ûoet in staat ztJn de dlveree
opdrachten aan het E.B.P.-systeem vfa heË
toetsenbord kenbaar te naken.

De kursist moet de betekenfs en het doel van de
diverse funktLetoetBen kennen.
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De toetsen dlenen on opdrachten aan heE
E.B.P.-s1rsteem kenbaar Ëe naken.
HeÈ toeÈsenbord bevat twee soorten toetsen:
a. Normale (schrfJfnachine-toetsen) Alfa/nunne-

rieke toeÈsen.
b. Funktietoetsen (zLe 3.2).

Algemene begrippen ten aanzien van ToeÈsenbord

knlpperend sehrlJfteken op het opdracht-
beeldschern. GeefÈ de plaaÈs (poslÈie)
aan, rùaar heÈ Lngetoetste teken terècht
zal konen.

IIT t{agen Terug - SÈart-opdracht (Return).

Verplaatst de cursor 1 posltl-e naar
llnks

Verplaatst de eursor I poslEle naar
rechts.

I{fs de poslELe llnks van de cüreorc

Wle het konplete opdraeht-lnvoerveld.
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Funktletoetsen

Ilet toetsenbord bevat naast de nornale toetsen de
volgende E.B.P. funktl.etoetBen:

- wagen terug

- rfJwegtnstelling met normale eeinbedfenfng (N)

- riJweginstelllng Eet automatische eefnbedlenlng
<A>

- rtJweglnstelllng net rfJden op zfcht eefnbedle-
ning (ROZ)

- herroepen van een rlJweg (H)

l.
2.

3.

WT

N

A

4

5. H

ROZ

6. Dt{ - rlJwegtnstelllng net omrlJwegen (dwang) (OW)

7. IB - lndtvfduele elenentbedlenlng (IB)
8. SIG - schrtJf ln opdrachtgeheugen (SIG)

9. LG - lees ult opdrachtgeheugen (LG)

10. SIB - sehrfJf fn opdrachtbuffer (SIB)

ll. LB - leee uft opdrachtbuffer (LB)

L2. EERVAT - breekt een opdracht-lnvoerveld (HERVAT)

13. I{ISTEK - wfs teken ln opdracht-fnvoerveld

L4. I{ISREG - wls opdracht-lnvoerveld

15. VOLGBEELD - blader door overzlcht

De aandufdfngen (..) stellen de repreeentaties van de funktle-
toeteen op het beeldscheru (opdracht-lnvoerveld etc.) voo!.
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Bedlenlngeproceduree

l.

Leerdoel

De kurelst tnoet onder norûale onstandLgheden het
E.B.P.-6ysteen kunnen .bedlenen door gebruLk te
maken van de van tevoren vaÊtgestelde bedienlngs-
procedures (Syntax).
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4.3

4.3. I
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Bedleningsprocedures

Opdrachten van de E.B.P. worden net behulp van het
toetsenbord lngevoerd.
Iedere opdracht wordt door het sysËeem gecontro-
leerd op Syntax.
Syntax= vasÈge6telde bedleningsprocedure.
Indlen een opdracht nfet voldoet aan de vast-
gestelde bedteningsprocedure, dan wordt d1È door
niddel van een foutneldlng in het opdracht-fout-
neldingsveld kenbaar genaakt ltOpdracht onbekendt'
en er klinkÈ tevens een akoestlsch signaal.

Tijdens het inÈoetsen verschiJnt de ingevoerde
tekst ln heÈ opdracht-invoerveld van het beeld-
scherm. I{ordt de opdracht geaccepteerd (hij vol-
doet aan de Syntax) dan wordt het opdracht-invoer-
veld gewist en de opdracht uitgevoerd.

Procedures

Inloggen/Prlveleges

BED (bedienaarsnaen) Ì{T
opdracht-invoerveld rrwachtwoord 

? "
wachÈwoord lntypen + IflI.

Lezen ult het racht he n
(bedlenaar dient bepaalde priveleges Èe bezitten
on opdrachtgeheugen te wljzlgen).

(geheugenadres) LG
opdracht uit geheugen, komt op opdracht invoer-
veld en na IflI wordt opdrachE uítgevoerd.

Schrt'l ven naar het oodracht.seheueen

(geheugenadres) SIG (opdracht) I{lt.
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Lezen uit opdrachtbuffer

(geheugenadres) LB
opdracht ult buffer kornt op opdracht-lnvoerveld
en na lfT wordt opdracht ultgevoerd.
Bedlenaar kan opdrachtbuffer naar elgen keuze
samenstellen.

Schrijven naar de opdrachtbuffer

(vooraf): (bufferadres) SIB (opdracht) ![I
(achteraf): (opdracht) SIB (bufferadres) I{T.

Schrijven naar het kladblok

TXT (regelnummer) (tekst) I{T.

I{íssen van het kladblok

TXT (regelnunmer) IfI.

Bediengebled keuze

GEB (gebied ldentlficatle) tüt.

Prlnten (tekst)

PRT (teksÈ> I{T.

Printen (sturlngen en neldíngen)

Loggen van Sturingen en Meldlngen
LSM (elenentnummer> I{T.

Instellen van Rijwegen (enkelvoudtg/sanengesÈelde)

(Beginspoor) (Eindspoor) { DW < menunummers) }
(selnbediening) {( stop door)}

Seinbedlening = N, A of RgZ
SÈop door = Dax. 4 S of Drs

Ilfsselen van seinbedienlng
(wljzigen norm - auÈ.).

(Beginseinnurnmer) N/A of A/N.

Herroepen van een rijweg

( Beginseinnumner ) II
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Verhf nde ren Rij weglns tel l1ng
VHR (Elenentnunmer) (geldlgheld) lfT.

4.L2

4.r2.1

4. 13

4.14

4. 15

4.15.1

Geldigheid = L
R
T
B
E

(1tnks)
(rechts)
( totaal )
(beglnsein)
(eindsein)

Toestaan RiJ weglnstelling
TSR (elenentnummer) )geldigheld) I{T.
Hierna vraagt systeem on bevestiging J(a) of
N(ee).

Extra bediening
(= eenmalig onderbreken'rVerhfnderen RlJweglnstel-
llng).
Opdracht(riJweginstelltng) EB I{t eventueel na
ttopdracht onuitvoerbaarrf .

Indivlduele Bedlening
EennalLg.
(Elenentnummer) IB.

Ilerhaald.
(Elenentnummer) *IB.

N.b. EvenÈueel afbreken net funktletoets;
IIERVAT of I{ISREG.

Elementen te bedlenen net IB:
- Ilissels
- Grendels op brug of wissel
- RiJrichÈfng vrfJe baan met riJrtchttngkering
- Blauwe 1íchtbakken
- Vrijgave rangeren
- Wissels vriJnaken
- Wisselverwarming
- Selnverlichtlng hoog/laag
- Overschakelen op plaatseliJke bedlenlng.

Verhinderen van bedíenlng
- I{issels
- Grendels
- VriJgave rangeren

VHB (elenentnummer> I{T.

Toestaan voor bedienl-ng
TSB (elenentnummer> !lT.
Hierna vraagt systeem om bevesÈíglng J(a) of
N(ee).



4.L6

4.16. I

4.L7

4. 18

4. 18. I

4.L8.2

4.r9

4.20
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Ultschakelen Linkersooor Rii chtfneri

ULS (elementnumner> I{T.

Ilerstellen Linkerspoor Rij richtingnumner
HLS (elenentnumner> I{T.

Opvragen verhinderde elementen

oPv wT.

Tonen van l{lsselnummers

Per wíssel I{N (¡vtsselnumner> I{T.
Totaal WN lÍT.
Wissen = dezelfde opdracht.

Tonen van Seinnummers

SN (seinnummers) l{lt of totaal SN IùT.
I{l-ssen = dezelfde opdracht.

Tonen van l{issel standen
en ten aanzlen van ktableau.

l{S (wisselnumner) }II of totaal I{S I{lI.
I{issen = dezelfde opdracht.

Selecteren van een Signaleringsgebied

SDG (beeldschermnum.er) {(deelgebted ln dent.>} !l'I

Uitloggen

= Beeldscherm ultzetten (door niddel van echakelen
aan/uit).



1.

2.

Leerdoelen

De kursist noet rùeten sanneer en op welke DanLer
het E.B.P.-Êysteen reageert door nlddel van
ItbedienfoutneldlngêDtt en hlerop kunnen reageren.

De kurslst moet weËen wanneer en oP rùelke manler
heË E.B.P.-Êysteen reageert door olddel vån
rreysteemfouËDeldlogenrr en hlerop kunnen reageren.



5.1

MELDING:

OORZAAK:

MELDING:

OORZAAK:

MELDING:

OORZAAK:

MELDING:

OORZAAK:

}ÍELDING:

OORZA.AK:

a

b
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Bedfenfoutneldingen

Deze gaan vergezeld van een akoestlech slgnaal en
worden geneld ln het opdracht-foutneldingsveld
van heÈ opdracht-beeldechern.
Deze foutneldfngen ontstaan, ondat opdracht nlet
aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Statlsche voorwaarden = mogelijkheden emplace-
ment.
Dynamlsche voorwaarden = opdracht kan tljdeliJk
nlet uitgevoerd rrorden.
BlJv.: opdracht i6 ln striJd ¡net velllgheids-
circuits tegengestelde riJrlchtlng,
bezetspoornelding ln riJweg, etc.

"OpdrachÈ onbekendtt.

Ingevoerde opdracht voldoet nleÈ aan de SynÈax of
stati6che voorv¡aarden.

trOpdraeht onultvoerbaartr.

Ingevoerde opdrachÈ voldoet aan de Syntax en
statische voorwaarden maar niet aan de dynani-
sche voorwaarden.

ttl{issel xxxx nlet fn de controlerr.

I,Iissel loopt níet on ten gevolge van een lndlvi-
duele bedieníng.

trOpdracht onuLtvoerbaar; seLn xx:or verhinderdrr.

RiJweglnstelllng van of naar een sein dat voor
riJweginstelling is verhlnderd.

trRisweg vanaf spoor x:o<x nlet nogelijk, wlssel
xxxx nLet ln de controle'r.

I{isse1 loopt niet on ten gevolge van een riJweg-
instelling.

- Bedienfoutneldíngen worden gewist. na het afslui-
ten van een volgende opdracht.
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5.2 Systeenfoutneldingen

Deze foutneldingen gaan ook vergezeld van een
akoestlsch slgnaal en worden geneld op het op-
dracht-fouÈneldíngsveld van het opdrachtbeeld-
scherm.
Deze neldlngen ontstaen, als opdracht nlet kan
rvorden uitgevoerd door fout/storing blnnen het
E. B. P.-6ysteem.

MELDING: ttsignalering van sein xx)tx gestoordrr.

Vanuit de vellfgheldeclrcuits ls een ongedefi-
neerde stand van heÈ seLn ontvangen.

ttSignalering van r¡lssel :<xxx gestoordtt.

OORZAAK:

MELDING:

OORZAAK: Vanuit de vetltgheldsclrcuits ls een ongedefi-
neerde stand van het wissel ontvangen.

MELDING: ttFout ln EBP-syEteem waarschur¡ onderhoudsdienstfl

OORZAAK: Een EBP-systeeDcoDponent funkÈíoneert niet goed.

- Systeenfoutneldingen worden gewist na het Lnvoeren van een
lege opdracht.



Slgnalerlngen Beeldecherû

I o

LeerdoeLen

De kurslst moet de betekenis van de lay-out
4 dlveree slgnalerlngen kennen, dle voor kunnen
konen op de sl.gnaleringsbeeldscherm.

Tevene Doet de kurel-st de relatLe kunnen aangeven'
tusaen de dlverse signaleringen en de
werkeliJkheld bulten.

Zle B-Voorschrlft deel XII

2



Sf gnaleringen KfJ ktableau

I a

Leerdoelen:

De kurelst moet de betekenls kennen van de lay-out
en dfveree signalerLngen, dle voor kunnen konen op
het klJktableau.

Tevens Eoet de kursiet de relatfe kunnen aangeven
tuseen de dfverse eLgnalerlngen en de
werkeliJkheld bulten

2.



a
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Sfgnalerlng Kfl ktableau
Zie tevens B - VoorschrÍft VI - B hoofdstuk I

Aanvulllng:
Ills eels t8

7

7.L

q

l6
J5

a. Wiseels 209 loopt om door rfJwegfnstellfng of
IB - bedlenlng

RL - la¡npJe 3 kntpperend groen
LL - lanpJe 2 kntpperend groen

b. I{lesel ltgt fn bepaalde Btand va6t (onder
cootrole) na riJwegfnstelllng of IB - bedlenlng
(e.v.t. gekrukt wieeel)
RL - la¡npJe 3 groen
LL=lanpJe2groen

c. BIJ sektlebezettlng (rlseel Ln controle)
RL=lanpJe3geel
LL-lanpJe2geel

d. BtJ sektlebezettlng
LanpJe 2 of, 3 geel knfpperll.ch¡ - ul-t cont,role
biJv. :gekrukt opengereden.

e. Verhiuderde riJwegfnstelltng
over wLseeL 209 RL - lanpJe 5 rood
over wl.ssel 209 LL - lanpJe 4 rood
belde standen - lanpje 4 + 5 rood

f. Verhfnderde bedlenfng
wfssel lfgt RL vast
l¡an nfet omlopen naar LL etand - lanpJe 3 geel
wfseel lfgt LL vast
kan nfet onlopen naar RL etand - lanpJe 2 geel
befde Btanden - lanpJe 2+3 gee]-

RiJweglnstelllng blljft btJ verhtnderde bedieufng
alleen nogellJk over vastgelegde gtand.

0

¡-I-
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Vrllgave Rangeren (vR27)

¡a

P 18.19

A

Lanpj e s A = lanples ttvrf.lgave Rangerentt

Geel = VR llgt vast door rfJweglnstelllng (e.v.t.
storlng )

Gedoofd = VR fs weg te geven

Groen knlpperllchÈ = VR 1s weggegeven bulten
nog nlet genomen

Groen =VR ls bulten genomen

Lanple B = Grendel - fndtkatfelanpJe van een
grendel dat alleen te nemen ls tlJdens
ttvrlJgave Rangerent'

Groen knfpperlfcht = VR ls weggegeven
* grendel op hand¡rfssel 25 en
stopontspoorblok zlJn te onÈgrendelen

Groen - Grendels zlJn bulten genomen

N.B. Tljdens VR 27 zLJn handwlssel 25 en EtopontsPoorblok 25 te
te bedlenen en 1s w'lssel 2L 

^/B 
Ln de rechtslefdende stand

vergrendeld.
Daarom ook lanpJe A, biJ wlssel 2L B.

21r/28 @
dST

DO

0P'
0R-

;LUIT

Bob4
EN-'
1.7

(
a

AÐ//-ll
il@

-E-=¡-

B.

H
\

I
.2

1.18,1
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Sl-qnalerLne Riì rf chtf btt Dubbel Enke lsooor
beveilfglng

TOP

00R

LanpJes I + 2 - NX aankondfgfng
Geel knlpperllcht * 3 sec. ZoêDêlo

LanpJes 3 + 4 - RtjrlchtlngslaupJes voor het
aangeven van de rlJrfchttng, lngesteld
door een nevenpoet

RtJrtchttng dubbelspoor wordt beheerst door
rfJ weglnstelllng

LanpJe 3 + 4 gedoofd - rljwegfnstelllug rfchtfng
nevenpost uogeltJk

LanpJe 3 + 4 groen - rljweglnetelllng rfchting
nevenpost onnogelfJk

I

g-
-

563

56s
Þ
,l

ID

2

WA
L

G-l
3

Þ
231=@IO G 566

¿

WN

=@p G 56¿ 236
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Sfgnalerlng Rtlrlchtfng bll
Dubbelspoor Eet bevelligd lfnkerspoor beveillgfng

BA

:UI
6

Lanples I * 2 = NX aankondL gfng
trefn 1e akd - geel kntpperllcht - 3 eec. zoêDêF.

Lanpje 3 - RfJrlchtlngslanpJe voor het aangegeven
van de rtJrtchtlng, fngeeÈeld door een
ueveDpost.

-gedoofd - RfJrfchtlng f.e door neyenpost fngesteld
voor norDaal rechtsrÍJden.
RfJweglnetelllug rlchtlng epoor BA
nogeltJ k

-groen = RiJrlchtlng fs door nevenpost fngesteld
voor llnkerlJden
RlJwegtnetellfng rlchtlng spoor nfet
nogeliJk

3
l>Lú

@582 230c+,
\

\
BN

232@ \58r p
\

r
2

r< Þt¡
lr
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Lanples4+5=Richti ngslampjes voor het aangeven
van de rlchtlng, die door eigen

post 1s ingesteld.

5groen*4gedoofd
Rtjrlchtlng fs ingesteld voor
rechtsrlj den
Tevens rtJrichting t.b.v. llnksrlJden
nogelfJk

5groeni4geel
RiJweg rlchtlng spoor BN door nevenpost
lngesteld of treln onderweg.
RiJrlchtingskering niet nogeliJk

5 gedoofd + 4 groen knipperlicht
Apparatuur is bezig rijrlchting voor
lfnksriJden in te stellen.
E.v.t. rijrichtlng gestoord.

5gedoofd*4groen
Rijrtchting ingesteld voor llnksriJden
Rijrichttngskeuring t.b.v. rechtsriJden
nogellj k

5seel+4 groen
RiJweg lngesteld door elgen post of
treln onderweg richÈing nevenpost (een
blok) Rijrtchtingskerlng niet mogelljk.

5 sroen knipoerllcht + 4 gedoofd
Apparatuur is bezig rijrlchtlng voor
rechtsrijden in te etellen
E.v.t. rljrlchting gestoord

Lanpje 6 (uiÈ) = Signalerlng zogenaamde
Noodknop RiJrichttng beveiligd
linkerspoor (ultschakelen riJrlchting)

Toepasbaar bij gesÈoo¡de rijríchting voor rechtsriJden
LAqpJe 4 groen - 5 gedoofd - 6 wit knipperlicht

Apparatuur ís bezlg rtjrlchtíng ult te
schakelen

LanpJe 4 groen kntpperltcht - 5 gedoofd - 6 wft
Rijrlchting is ultgeschakeld

E'v't' treín "T ffii::iffi:ril"i:lT: ;:::;":1":ï:H::î" mer srs'

(blfjven wel doorbellen)gehele akd ekrief
- Reeks P seinen rechterspoor werkt, nornaal
- ATB werkt normaal

zIe 8.9



1.

2.

De kurslst Doet in staat zlJn dLverse storfngen
a.d.v. de elgnalerlng oP ile beeldeehernen of heÈ

kiJktableau te onderkenne¡l en tê analysêrêtl¡

De kureist ûoet in staat zl.Jn oD L.$.v. storingt
verantwoord en vellfg te kunnen reageren.

De kursfst moet ln ataat zljn oû een e.v.t.
storlng zo 6nel uogelijk op Ëe lossen of e.v.È.
vertragingen Ln de trelndienst zo klefn nogellJk
te houden.

VEILICHEID I{EEFI EIERBIJ SÎEEDS Dß HOOGSÎE

PRIORITEIT
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Beeldscherm:

Kiiktableau:

Princlpe:
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ontane 6torl in een sektie waarin een of
meerdere sse n

Gehele sektle wordt geel.
Stand van de wissels af te lezen â.d.v. de wissel-
takken.

Doorgaande gele lljn ín de sektle + geel wissel-
lanpje in de wissels bulten de doorgaande gele
11Jn.

Doorgaande gele liJn geeft eventuele riJweg aan'
die d¡Ír.v¡ STS of ROZ nog nogelijk is.

N.B. Indien ROZ: Denk aan cascadeschakellng
Reaktie B-relais blijft hetzelfde als bij
de NX principes.

In de eerste plaats moet voorkomen worden, dat de wissels
ln de gesÈoorde sektie een foutieve sturing krljgen'

Gevolg: Foutlef gestuurde wissels gaan knlpperen en na
het verdwijnen van de sPontane storing gaan deze wlssels als nog

onlopen.

On dlt te voorkomen, naakt men bij NX gebrulk van de

wisselsleutel.
(I{issels sturing geven naar de stand, zoals heÈ wissel-
lanpje op het tableau constant brandt).
oplo ssine EBP: Nooit d.tn.V. IB

D.rn.v. IB krtJgt wissel nanelijk opdracht om te
gaan omlopen.
In dit geval alle wissels ln gestoorde sektíe
vastleggeû d.n.v. VIIB (Verhinderde Bedienlng).

N.B. On riJweginstelllng via gestoorde sektle te
verhinderen tevens VIIR toepassêrl.
(VIIR een of meerdere wissels).
Iliermee voorkomt men het vasÈ blijven zltten van
de riJweg vanaf gestoorde sektle
( Cas cades chake llng ) .

Een wissel kan "verhinderd zlJn voor bedíening" en geliJk-
tijdig rrverhLnderd zlJn voor rljweginstellLngr'.



8.2
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I{íssel kont niet fn kontrole na rilweginstellfng

Kil ktableau:
Beeldscherm:

- RiJweg herroepen d.m.v. H

- D.n.v. IB loopt r¡lesel terug naar de
oorspronkellJ ke stand.

- Indíen wíssel in kontrole nogmaals IB.
i.g.v. konÈrole - rtJweg opnleuw lnstellen
geen kontrole - wlssel laten controleren
(bijv ncn) e.v.È. krukken + STS.

8.3 Krukken van wlssels

a. In bepaalde sÈand geen kontrole
b. wiesel lfgt tn bepaalde sÈand vast door

eektlebezeÈtlng (storing).

a Voorbeeld: recht.sleldend kontrole
ltnksletdend geen kontrole
wissel Doet linksleldend bereden worden.

Signalerlng na het krukken.
KiJktableau: wfssell anpJe gaat rechtsleidend

groen knLpperen.
Beeldschern : wl.sseltak gaat rechtsleldend

wit knfpperen.

Na berijden wissel altljd terug laten krukken naar de stand
waarln hij op het tableau/beeldscherm knfppert, om wÍssel weer
ín kontrole te kriJgen.

b l{issel lígt rechtsleidend vasÈ d¡Eovo spoor bezettlng

Na bertJden wissel weer
kont,role te krijgen.

Knípperend groen wissellampJe
Knipperend groene wlsseltak

geel constant brandend wissellanpJe
geel constant brandende wisselÈak

terug laten krukken om wissel weer in

Kijktableau:
Beeldschern:
I{lssel noet linksleidend worden bereden.

Signalerlng ne het krukken.
KtJktableau: wlssellanpJe gaat rechtsleidend

geel knlpperen
Beeldschern : I{isseltak gaat rechtsleidend

geel kntpperen.
!{isselnummer gaat rood knlpperen.



8.4

8.5

8.6
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Gekoopelde wissels

Nornaal gaat B-kanÈ pas onlopen a1s de A-kant in
de elndstand fs.
Dit gaat niet altijd op, ls afhankellJk van
schakellng.
B-kant kan dus ook als eerste gaan omlopen'
Bij e.v.t. krukken' altijd zowel de A- als de

B-kant in dezelfde stand laten krukken'
(Zie ook wissels bij Storlng Stroomvoorzlenlng)'

S.T. S

M.g.v. S.T.S. noodzakelljk:

- I{issels goedleggefl d.ttr.v. I. B.

- Tevens per wl-ssel VHB.
(Controleren hierbij vooral de "Engelse wísse1s"
op Evree brandende wissellanpjes/takten/nurnner) /

f.s. lv/ S.T.S. is rrIBt alleen onbetrouwbaar.

OÞenge reden l.Iissel

Kiiktableau:

Beeld schern: Gele sekÈie
Geel knipperende wlsseltak
Rood knlpperend wísselnummer.

staat trein of rangeerdeel nog in het opengereden wlssel laat
dan nooít ÈerugzeEten.
I,Iissel vrlj laten maken,
richting waarln heE Ere
I{issel laÈen krukken ln
opengereden.

Kii ktableau: naar stand zoals wíssellanPje
knLppert.

Beeldscherm: naar sÈand zoals wisseltak
knlPPert.

op Eableat za:- wissellampje doven, en op het. beeldscherm zal
knipperend rode wlsselnummer verdwijnen'
naaina wissel laten beoordelen op beschadiglngen (bijv door mcn

rgr e.t.c.).

Doorgaande gele lijn in sektle
(hetzelfde als spontane storing)
daarna
Knipperend geel wíssellanPje

door verder te laten rljden ín de
ln- of rangeerdeel zlch bewoog.
de sÈand waarin het lag voordat het werd
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Controle - aansluiten/afliggen van de tongen 1n belde standen
- Stangen + stellerkast.

Op het eerste gezicht geen beschadigtngen, dan rnag heÈ wlssel
dóor de eerste trein slechts voorzichÈig (staPvoets) r¡orden
bereden.
Gaat dit goed, dan nag het wlssel verder worden bereden Det een

snelheld van ten hoogste 10 kn/u.

Let op: In de meeste gevallen (na krukken) is selnbediening
normaal nogeliJk (wissel weer in kontrole)
In dlt geval wlesel bevelligen d.ttr.v. V.II.R

(verhinderen RíJ weginstelling)

De snelheld van 10 krn/u mag eersÈ worden verhoogd nadaÈ
personeel van wegonderhoud en seinwezen (ts9) dat toestaat.
ZiJn bij het eerste onderzoek wel beschadigingen onÈdekÈ, dan mag

het wissel uítsluitend worden bereden na toestenning van Per6o-
neel van wegonderhoud en Is9.

Klemmen van een opengereden wLssel mag alleen door af met toe-
stennlng van personeel wegonderhoud.
In dit geval kan door ir.o. êêll hogere snelheld kan 10 kn/u
toe staan, zouden afzonderliJk toestsnml¡g van Is 9.
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8.7 Storlns sEroomvoo rzl-enlns

Kijktableau: Rood knipperllcht.

Beeldscherm: 1B * nunner stroomvoorzienlng om zoener uit
te schakelen.

Kijktableau: groene lanp of rood knipperllcht dooft.
Groene lamp wissels vrijnaken.

Beeldscherm: SV (+ numner)
WV (+ nu.rer).

18 * nummer wl-ssel vrijnaken.

Dit laaÈste ls Èoegestaan, als de trelndienstleider de
zekerheid heeft dat alle trein- en rangeerbewegLngen
stllstaan. Mogelijkheíd besÈaaÈ daÈ na "18 l¡1sse1
vriJnakentt + 2 ml-n. bepaalde wissels gaan omlopen.

Tiidens en na st.ori s Èroomvoorzlenl nÉ

Kiiktableau: knlpperend wissellanpje

Beeldschern: Gele knípperende wisseltak f rood knipperend
wisselnummer.

I{issel is halverwege gestopt, door ultval voeding. Dit
wissel rnoet doorgekrukt worden naar de stand zoals het
wissellarnpje (de wisseltak) op het tableau (beeldschern)
knippert.

LeË op bi.i eekoppelde wlssels

Tljdens en na storing sÈroomvoorzLening besÈaat de
nogelijkheld daE btjv. de A-kant rechtsleidend en de B-kant
linksletdend llgt (zle 8.4).
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8.8 Gestoorde rf-lrfchtfng bevelllgd ltnkerspoor

(zfe ook punt 7.4).

uit

St¡tion x åÈ
*-O O-.r

F{O C).-{

f

"L
ssor<[

oå
g st¡lion Y

*-O O.-<Oi. À

hÐ
[o-roos

!
oð-t

Noruale werking aankondlglngen:

RfJrichtfng spoor AF rechts - akd A-B aktlef
Rljrlchttng spoor AF llnke - akd C-B aktlef
Rijrfchtfng Êpoor BF rechte - akd ÞE akttef
RtJrfchtfûg Bpoor BF linke - akd F-E aktfef

Door BtaÈlon Y wordt, de rlJrfchtlng spoor AF (d.n.v. lB)
gedraald voor llnke rfJden van statlon Y naar X.
Slgnalerlng Lndlen rfJrfchtlng ls lngekomen.

t=õoc)

X
r.-O O.-

¡a
uit
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LanpJe I = groen
LanpJe 5 = groen 15 = gedoofd)

Aankondiging C-B aktfef. TlJdens bezettíng spoor AF lanpJe
6 = geel. Na berijden spoor AF noet de rlJrlchtlng door
statlon Y weer teruggedraaid worden voor een Èrelnbeweglng
van Btation X naar Y. Dit is nogeliJk als lanpje 6 gedoofd
ls. RlJrichting ¡rordt gedraald d.m.b. 1B.
Signalering: lampJe I groen

5 gedoofd en 6 groen knipperlicht.

Indien rijrtchttng Ls íngekonen lanpje I f 5 gedoofd en 6
groen constant.

In bovengenoemd geval kan het, voorkomen, dat lanpJe 6
blijft knlpperen, ten teken dat de rijrichting voor
rechtsriJden nlet inkont, en er geen zekerheid besÈaat
omtrent. de werking van de overlueg. Is akd A-B of B-C
aktlef? ?

STS vanaf sÈation X ls volgens art. l0 VVB ln dit geval
verboden, maar nieun ls de nogeltJkhel-d on in dit geval de
rtjrichtlng uit te schakelen, d.tn.v. ULS.

Dit gaat als volgt:

le D.m.v. lB rtJrichting terugdraaien voor llnksrijden
spoor AF.

2e Daarna d.m.v. IILS rtJríchting uitschakelen. Dit laatste
fs ook nogellJk als de riJrichting vastligÈ voor llnks
rijden door spoorbezettLng/storlng op 6poor AF (dus
lanpje 6 geel).

Na IILS bedíeníng signalerlng:

LanpJe ttuLttr gaat knipperen en daarna constant branden
ten teken daÈ riJrlchting fs ultgeschakeld.

Gevolgen bulÈen: - Akd C-E aktief (overweg bHjft dus
zogenaand nabellen).

- UltriJseinen nlet bedlenbaar.
STS blljft noodzakeliJk.

- Reeks P-eeinen spoor AF werkt normaal

- ATB is gangbaar voor rechterspoor.

In dlt geval na "ultschakelen riJrfchtingrf ls art. l0
VVB niet meer van toepassLng.

Herstellen linkerspoor rlJrLchting d.m.v. HLS is alleen
nogeliJk als de vriJe baan (spoor AF) niet bezet is.
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8.9 Codegever defekt

Signalering: Kljktableau - Rood lanpJe codegever.
Sfgn. beeldschern - Rode tekst:
codegever.

Gevolgen: Geel of groen knipperllcht kan nfet meer
getoond worden fn de betreffende seLnen.

Geel knipperlicht wordt rood.
Groen kntpperllcht (neÈ of zonder clJfer)
wordt, geel (altiJd zonder cijfer).

Indien fn het laatste geval het selnbeeld geel nl-et
aanwezig Ls,

biJv.: utÈrlJseinen rlchtlng vrfJe baan
zonder tussenselnen en met voorsein,

dan wordt ttgroen knlpperlichtrr rood.

8.10 Automatlsche omschakellns naar reserve-comDuter (U-Vax)

Indien le U-Vax in storfng kont, volgt automatÍsche
onschakellng naar reserve U-Vax.

Ìleester < >

Reserve U-Vax (Slaaf) wordÈ constant door de rrMeestertt op
de hoogte gehouden, omtrent de dynanische gegevens binnen
het EBP systeem. 0p deze manier kan de reserve U-Vax
(S1aaf) te allen tlJde dfrect de dienst overnenen, zonder
daÈ bepaalde gegevens verloren gaan.

Dezelfde omschakeling kan ook gebeuren door Is 9.
onderhoud.

t.b.v.



Gevolgen automatlÊche omechakelfng :

f à 2 nlnuten ztJn de beeltlschermen gedoofd.

Reserve U-Vax noet opnleuw systeen opbouwen.

TlJdene deze perlode ls bed,ienlng onrnogeltJk en buiten Le
hlervan nfets merkbaar. Selnen vallen dus nlet terug fn de
etan¿l rrstoprr.

I.g.v. Totale uftval voeding bedlenplek

Beide eoupuüers (meeeter en slaaf) geen voeding;

na aantål eeqonden overgehakeltng naar noodvoedlng.

In dtt geval bestaat de kane dat \IIIB en VIIR opdrachten etc.
verloren zlJn gegaan.

In dit geval ua terugkeer vsedl.ng altlJd eerst OPV
(opvragen verhLnderde elenenten) ¡oepâssêo¡
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8.ll TransnLsslestoring

EBP- systeen

Hoofdpost (HP) Datakommunfkatie Onderpost (OP)

EBP

U-Vax Multidropnet

B-relals
+

aansluitlng
klJktableau

Gevolg

Transmissiestoring = Storing multidropnet.

A. In eerste Lnstantle onschakelfng naar
reservekabel.
Alleen foutmelding, verder geen gevolgen.

B. Reservekabel ook gesÈoord.
Alle bedfende selnen vallen na 5 nlnuten
terug in de stand rrsÈoprt.

Bedíenlng direct onnogelíjk.

Algerneen : Het afrljden van een sein wordt binnen het
EBP systeem gecontroleerd en geaktlveerd op
de HP. Dus nlet meer Ln relais 0P (ter
plaatse).
AIs er geen voorziening na 5 ml-nuten zou
worden aangebracht, dan zouden aIle bedlende
seinen ingesteld net N of ROZ automaÈisch
sÈeeds r¡eer ult de stand "stoptt komen.

en

Maatregelen bij TransmlsslesÈorl-ng B

onderstaande maatregelen alleen Èoegestaan zodra de
trelndlenstleíder de zekerheid heeft, dat alle treln-
rangeerbeweglngen stilstaan.
(Dezelfde maaÈregelen als biJ het drukken van de knopttl{issels VrlJmakenrr. )

Alknaar : Overschakelen (d.n.v. Schakelaar) naar oude
NX post.

Ultgeest: Overschakelen naar noodtoestel Ultgeest.



8.L2 SËgrfngeneld.er Overwegen

a. Opdrachtbeeldscherm :

b. Signalerl.ngsbeeldscher¡n :

c. KiJktableau :

neldlng Ln systeeo
foutneldlngeregel *
contlnue piep.

biJvoorbeeld:
a. OVtt..... ! gesËoord¡
b. meerdere overwegen

(baanvak.... ) ge-
stoord.

c. etorl.ngsmelder ge-
6toord.

Deze neldingen noeten
gekwlteerd ¡vorden (na
kwlterlng verdwlJnt
tekst).

Rode tekst (zle a).

DrD.Vo lanpJee (Dateq-
eyateeu) t zoener.
Zoemer op klJktableau
uitdrukken.
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Leerdoel

De kursfst Doet bekend ziJn net de voorgeecbreven
velllghefdsnaatregelen t.8.v. rrêrkzaanheden blnnen
een EBP gebled.
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9.1 Reslenenteri ng

Alle geldende voorechriften/reglenenten bllJven van kracht
(evt. : tijdeliJke aanpasslngen d.rr.V. Rayonorders).

9.2 Gebrulk Kortsluitlans

Binnen een EBP gebled ie tot nader order het gebruik van
de kortsluftlans verplleht volgens: 5 aanh TRR art 38 +
VVB art 79.

9.3 Werkzaanheden aan E.S. lassen

VrtJe baan : P-selnen
geen maatregelen

Emplacenent : Bediende seinen
rekenfng houden met evÈ. bezetepoormel-
dtng (voor ES lassen van wlsselsektles)

L.lI .2. moet. toestenníng vragen aan trdl.

Let op: welke las?

Trdl- nag geen treln- of rangeerbeweging
toelaÈen, zonder dat LWZ gewaarschuwd
Ls.

Daaron op Emolacement binnen EBP sebied:

K. B. Tù.

Kortsluitlans
lfLssels vastleggen d.D.v. VIIB/VIIR
(blj evt. bezetspoormelding -door werken aan ES las-
kan een gestuurd wissel evt. half bltJven liggen)
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9.4 Spoor of bepaald gedeelte bilv. wieeelsektie) bulten
díenst

Altijd : kortslulÈlans + VIIR (VHB).

Emplacenent : spoor = van seln tot seln (K.B.I{.)

VriJe baan : tussen lnriJseinen (5027)

Ook op de vriJe baan a1s toeleidende wissels EBP gestuurd
worden, ls de kortslultlans verplicht.

VIIB = wlesel blljft beriJdbaa./¿1g! bedlen-
baar

VTTR nissel we1 bedienbaar
over beñ-kken wíssel is geen riJweg
instelling nogeliJk

VHR Gekoppelde wissels

biJv.: IlísseI 1A rechtsleldend VllR
In dit geval rijweg via 18 rechtsleidend
wel mogelljk en na rljweginstelllng zaL
rrissel lA on gaan lopen naar
rechtsleldende stand.
Doordat wfssel lA rechtsleidend gaaÈ
onlopen ls schrikreaktLe nogeliJk bij
onderhoudspereoneel ter plaatse.

Instelllng afwijkende rijwegen i.g.v. buiÈen dienst
gestelde sporen/wisselsektles

Dit 1s nogellJk d.D.V. DW.

Als bepaalde rlJweg niet Ls opgenomen Ln DI{angnenu, dan
a1s volgt handelen:

wissels goed leggen d.n.v. IB;
rtjweg lnsÈellen net DI{O (Ot{ang nul).

DWO = rljweg over aktuele wisselstanden (wfssels gaan dus
noolÈ onlopen).

Moet evÈ. een wíssel onlopen dan kont de rlJweg met ttDWOtt

nlet ín en volgt foutnelding tropdracht onuitvoerbaartt.



Het le nogellJk drú.v. VIIR rtJweglnstelllng naarfvan
aeinen en over bepaelde tüfsee16 Èe verhLnderen.

I.S,v. VHR naar/van seLnen le heÈ uogellJk dlt éénnallg te
doorbreke[ d.D.v. EB (vergeltlkbaar úeE erten gevaardopJe
verwfJ deren).

VIIR ¡vfseele ie NOOII d.r.v. EB te doorbrekeu.




