
Flowvagter i kørestrømstrans
formatorer til skinnekøretøjer

Kravet til os
Ved moderne kørestrømstransformatorer til skinnekøretøjer stil
les der på grund af disse produkters lange levetid stadig større 
krav til deres pålidelighed, rentabilitet og sikkerhed. Disse store 
krav til drivaggregaternes kvalitet gælder også for producenterne 
af de leverede komponenter. 

For producenter af kørestrømstransformatorer er overvågning af 
olieflowet en sikkerhedsrelevant proces som står særligt i fokus, 
fordi en fejlmelding under nogle omstændigheder kan medføre 
at toget står stille. Til denne overvågningsopgave anvendes flow
vagter. Alt efter udførelse (under gulvet eller tagkonstruktion) bli
ver disse udsat direkte for påvirkninger fra omgivelserne såsom 
regn, sne eller vandsprøjt, hvilket medfører store krav til appara
tets kabinet hvad angår beskyttelse mod støv hhv. mod indtræng
ning af vand. Ved montering under gulvet skal paddelafbryderne 
desuden være beskyttet mod de forekommende stenslag. 

Derfor er der mange forskellige krav til flowvagter på dette an
vendelsesområde: Foruden den robuste konstruktion kræves der 
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Robust og pålidelig flowmåling 
i kørestrømstransformatorer

FoRdele.
•    Absolut tæt apparat takket 

være robust kabinet
•    Pålidelig skifteadfærd
•    Undgåelse af tilbageløbs

strømme
•    Lille tryktab
•    Bredt anvendelsesområde

Type UB1 – udførelse  
til skinnekøretøjer



100 % funktionssikkerhed i de vidt forskellige tempe
raturområder som skinnekøretøjer udsættes for i hele 
verden, og en omkostningsbesparende udførelse.

Vores løsning
Omsætningen af denne vigtige funktion sker med 
en flowvagt fra serien UB1 som er specielt udviklet 
til denne anvendelse på jernbaner. Flowvagten arbej
der efter prelpladeprincippet, hvilket vil sige at den 
strømningskraft som påvirker prelpladen (padlen), 
bevæger denne mod fjederkraften.
Padlens vippebevægelse bliver via et led som er 
hermetisk adskilt med en foldebælg, overført til en 
justerbar mikrokontakt som er konstrueret til 1 mil
lion skift. Kabinettet, som fås valgfrit i kunststof eller 
trykstøbt aluminium, opfylder kravene i EN 60529 til 
beskyttelsesklasse IP 65 / IP 67.
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Type UB1 – udførelse med TÜV-god
kendelse

•    Alle komponenter er som standard beregnet til et 
medietemperaturområde fra – 20 °C til + 140 °C.

•    Et kabinet af trykstøbt aluminium med 
indstøbt tætning beskytter mod påvirkninger 
fra omgivelserne som regn, sne eller vandsprøjt 
og mod stenslag.

•    Der fås forskellige kabinetmaterialer og procestil
slutninger såsom indvendigt gevind eller flange.

•    Som option fås en TÜV-godkendelse efter den 
tyske retningslinje „Strömung 100“. 

Kunden i fokus – købsbeslutning
Paddelafbrydere i den gennemprøvede serie UB1 er 
førstevalget når overvågning af store rørstørrelser 
med lille tryktab står i forgrunden. Takket være de 
omhyggeligt udvalgte materialer kan vagterne 
anvendes inden for et meget bredt temperatur
område. På grund af anvendelsen af et metalkabinet 
bortfalder yderligere  beskyttelsesforanstaltninger 
hos brugeren, f.eks. gitter til beskyttelse mod 
stenslag eller indkapsling mod uønskelige påvirknin
ger fra omgivelserne. Desuden er der den fordel ved 
udførelsen med prelplade at den er billig i forhold til 
andre overvågningsprincipper.

Fordelene
•    På grund af den hermetiske adskillelse af 

flowkammeret fra funktionsdelen kan mediet 
ikke trænge ind i apparatets indre.

•    En mikrokontakt som er koblet sammen med 
padddelstangen og er bygget til 1 million skift, 
sikrer en pålidelig skifteadfærd.

•    Den specielle segmentpaddel er udviklet som 
beskyttelse mod tilbageløbsstrømme som ellers 
kunne forårsage brud på padlen. 

•    Prelpladekontakter udmærker sig blandt andet 
ved et meget lille tryktab.

Type UB1 – udførelse med flange

Kontakt
Magnet

Paddel

Prelpladekontakt – funktionsprincip


