Postup stavby:
1/ Dílky opatrnì vyøežeme z planžety skalpelem a zabrousíme, zaèistíme. U
dílù 5 ale nezaèišujeme tøi "nožky" na užším konci stínítka ani na dílech 10 a
11. Pozor také na výstupek 3a na dílu 3.
2/ Sestavíme rozvodnou skøíò 1, na ni pøesnì pøipevníme horní víko 2 a
dvíøka 12.
3/ Trubièku 16 o vìtším prùmìru pøipravíme - zkrátíme na délku 3,7 mm
4/ Tenèí trubièku 15 zasuneme do skøínì 1 tak, aby zespoda èásteènì (1 cm)
pøeènívala. Upravíme na patøiènou výšku podle pøehledu výšek návìstidel.
Pøipevníme. Na ni nasuneme pøipravenou trubièku 16 a také pøipevníme.
5/ Do otvorù ve víku 2 a k trubièce 16 pøipevníme výztuhy 10 (zepøedu a
zezadu) a 11 (na boky).
6/ Pøipravíme si návìstní štít. Ohnutím na vhodné kulatinì (mùžete si pomoci
pøiloženými trubièkami) si pøipravíme stínítka 5. Vyzkoušíme, zda jejich
"nožièky" na užší stranì dobøe zapadnou do štítu 4. Pokud ano, pøipevníme je
ke štítu, "nožky" neohýbáme, ale zkrátíme je na cca 0,2 - 0,3 mm.
7/ Na øadì je osazení lampové skøínì 3 diodami. Skøíò naohýbáme, ale
zatím nepájíme. Vsadíme LED diody. Doporuèujeme typ KINGBRIGHT L2060. Spoleèným vodièem bude samotná lampová skøíò, ke které také
pøipájíte shodné vodièe LEDek. Pochopitelnì si musíte dát pozor na shodnou
orientaci polarity všech LED na všech návìstidlech. Pøipájíme i sólové vodièe
LEDek . Lampovou skøíò pak lehce spájíme, abychom nepoškodili diody,
nebo slepíme sekundovým lepidlem. Na spodní konzolu pak ještì pøidáme
zespodu díl 7. Lampovou skøíò pokusnì nasuòte na sloupek 15, urèete si
místo (tìsnì pod spodní konzolou), kudy povedou vodièe jednotlivých
LEDek.Toto místo nejdøív naznaète trojúhelníkovým jehlovým pilníèkem, poté
minivrtaèkou navrtejte otvor. Samotné vodièe musí být tenké lakované, k
dostání v prodejnách elektro nebo ze starých relátek èi traf.
8/ Nyní mùžeme spojit osazenou lampovou skøíò a návìstní štít buï velmi
lehkým spájením, s ohledem na riziko poškození LED diod, nebo gelovým
sekundovým lepidlem. Správnému spasování obou sestav pomohou právì
pøeènívající "nožky" stínítek. Poté do otvorù ve štítu upevnìte výztuhy stínítek
8 (u dvojsvìtelného štítu a horní dvojice stínítek u tøísvìtelného) a 9 (dolní
stínítko tøísvìtelného štítu). Za štítem je ohnìte, aby doléhala na lampovou
skøíò.
9/ Nyní budeme osazovat stožár 15. Nejdøíve na nìj pøijde objímka støední
výztuhy 13, pak spodní konzola sestavy lampové skøínì, pak objímka žebøíku
14 a horní konzola lampové skøínì 6. Jednotlivé èásti upravte podle
Pøehledu výšek návìstidel "Svìtofor". Konzolou 6 pak protáhnìte výstupek
3a. Všechny èásti správnì spasujte a pøipevnìte buï jemným pájením, nebo
sekundovým lepidlem.
Zbývající malé kruhové díly jsou pro fajnšmekry, kteøí chtìjí imitovat i matice
na víku rozvodné skøínì 2. Vìtší kruhové dílky pak jsou víka stožáru 15.

HekTTor

Svìtelné návìstidlo vzor "Svìtofor"

Sada dílù ke stavbì svìtelného návìstidla ÈSD
v mìøítku 1 : 120 (velikost TT) vyleptaná do 0,3 mm mosazného plechu
Pøedloha:
Poèátkem 50. let, v souvislosti s blížícím se zavádìním
rychlostní návìstní soustavy, došlo k nákupu vìtšího
množství svìtelných návìstidel z tehdejšího SSSR. Ne, že by
byla v té dobì u ÈSD svìtelná návìstidla neznámá, už døíve
se u nás používala napø. svìtelná návìstidla dodnes známé
firmy Ericsson. Nicménì tento poèin nastartoval nástup svìt.
návìstidel na našich tratích v masivním mìøítku. Výrobu
návìstidel vzoru "Svìtofor" u nás v druhé polovinì 50. let
pøevzal licenènì podnik ESP Praha, který nejdøíve vyrábìl
návìstidla v podstatì identická, aby nakonec pøišel s vlastní
variantou téhož. Tato se na pohled nejvýraznìji odlišovala
užším štítem návìstidla.
Návìstidlo bylo øešeno jako segmentové - kombinací dvou
sestav štítù - dvou- a tøísvìtelného - se dala sestavit
návìstidla o 2- až 5 svìtelná.
Model:
Naše stavebnice pøedstavuje
právì pùvodní provedení "CCCP".
Byla vyvinuta na míru té naší
jediné správné velikosti ve
spolupráci s naším zákazníkem.
Také byla pøizpùsobena k použití
konkrétních LED diod
KINGBRIGHT L-2060, které jsou
vcelku dobøe k dostání. Tyto si
musí modeláø opatøit sám.
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Výborný zlepšovací návrh, jehož
autorem je náš zákazník, pan Petr
Lapšínský: velmi jednoduše - pilníkem
vyrobený plošný spoj, na nìj jsou
napájeny vodièe LEDek a konektor s
paticí , který umožòuje pøi údržbì
vytahovat návìstidla z kolejištì.
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Pøehled výšek a kombinací barev návìstidel "Svìtofor".
Výška se mìøí od temene kolejnice ke ose spodního žlutá
zelená
svìtla.

