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met draad Ø 0.15 de verbinding omwikkelen
zoals in de tekening is aangegeven en ook
weer solderen. Steek nu de bedrading bij de
flens van de staander van het portaal door de
betonvoet.

Het voorscherm.

Portaalseinen, hier gemonteerd aan een afzonderlijk portaal, één van de vele toepassingen. Dit
soort portalen wordt ook wel volledig in kokerprofiel uitgevoerd. Voor modelbouw handig om
de bedrading in weg te werken. De wijze van ophanging van de seinen aan de bovenligger
wordt op verschillende manieren uitgevoerd. De hoogte van de ophanging is wel van belang,
minimaal 5,50 meter boven bovenkant spoorstaaf.
Bouwbeschrijving.
Portaalseinen komen het meest voor op
emplacementen en staan, zoals de naamsaanduiding al doet vermoeden, niet op zichzelf. Hoewel onontbeerlijk voor het sein valt
het portaal toch buiten het bestek van deze
omschrijving aangezien er veel portaalconstructies zijn waaraan de seinen worden
opgehangen. Bovendien is het de vraag of
het wenselijk is om in model naast de normale bovenleidingportalen nog andere constructies toe te voegen. Immers; ‘Modelbouw is de
kunst van het weglaten’. Gemakshalve is voor
de bouw van deze portaalseinen dan ook
uitgegaan
van
het
reguliere
DINbovenleidingportaal welke is samengesteld uit
H-profielen. Meer informatie over de NS
bovenleiding
op
www.phildie.nl/Phildie/schaalNbovenleiding.htm

komstig met de gaatjes in het voorscherm.
De groene markering onder op de LED’s
overeenkomstig de groene markering op de
tekening. Wanneer de gezamenlijke aansluiting aan de min moet liggen dan de LED’s in
omgekeerde richting solderen.
De overtollige randjes om het printplaatje
worden nu weggeknipt waarna het spoelendraad door de gaatjes aan de kathode kant
van de LED’s worden gesoldeerd, ook hier het
eind van de draadjes eerst weer even vertinnen. Rest nog een stukje messing draad Ø
0.4 in het midden op de achterzijde van het
printplaatje te solderen.

De lichtbak.
De bijgevoegde printplaatjes zijn gereed voor
gebruik. De groene lak is aangebracht ter
verbetering van de soldeereigenschappen en
dient daartoe als (extra) vloeimiddel. De
gezamenlijke aansluiting van de LED’s moet
worden doorgesoldeerd, hiertoe een klein
stukje vertint spoelendraad door het gaatje
steken en aan beide zijden solderen, overtollige uiteinden afknippen. Soldeer de LED’s
eerst op de enkelvoudige eilandjes, eerst
vertinnen, en daarna aan de gezamenlijke
aansluiting, de onderlinge afstand overeen-

Vouw nu het plaatje waarop het sein komt te
staan zoals aangegeven in de tekening.
Het(de) aan de print gesoldeerde staafje(s) in
de houder solderen en op lengte afknippen.
Dan een stukje draad Ø 0.6 in de houder
solderen waarna het sein aan de bovenligger
van het portaal gesoldeerd wordt. Vervolgens

De zonnekapjes om een staafje (b.v. een
boortje) van Ø 1,2 mm rond buigen en op het
voorscherm solderen. Dit gaat het makkelijkst
op een aluminium plaatje waarin een drietal
1mm nageltjes (spijkertje zonder kop) zijn
bevestigd in voorgeboorde gaatjes, overeenkomstig de gaatjes in het voorscherm. De
zonnekapjes, te beginnen bij de onderste,
rechtop tegen de nageltjes zetten en snel
solderen (eerst vertinnen) zodanig dat de
andere(n) rechtop blijven staan. Indien het
soldeerwerk goed is uitgevoerd blijven de
kapjes ook op de capillaire werking van het
tin rechtop staan. Bij het cijferbaksein wordt
als eerste de zonnekap om het cijfer gesoldeerd alvorens de kleine zonnekapjes worden
aangebracht.
Indien het solderen van de zonnekapjes niet
lukt is het verlijmen met secondenlijm eventueel een alternatief. Echter, de hechting van
de lijm op zo’n klein contactvlak als in deze
wil nog wel eens problematisch zijn.
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Afwerking.
Voor het verwijderen van overtollig soldeervloeistof wordt het portaal en de seinen onder
de kraan even afgespoeld waarna overtollig
soldeertin kan worden verwijderd. Voor het
definitief verwijderen van resten soldeervloeistof het geheel een nacht in een sopje van
wc-eend leggen, afspoelen, drogen en ontvetten met wasbenzine.
Werk nu de bedrading netjes in de flens van
het H-profiel van het portaal weg. Maak
daartoe de flens kleverig met een paar druppeltje KristalKlear of houtlijm zodat de draden
op de gewenste plaats blijven. Gebruik zo min
mogelijk lijm, met het spuitwerk van kleurlak
en vernis worden de draden verder gefixeerd.
Behandel het portaal eenmaal met primer en
spuit vervolgens de bij de NS in gebruik
zijnde onopvallende groene kleur, Phildie
kleurnummer 162. Of, wanneer het en ‘nieuw’
gegalvaniseerd portaal betreft in de kleur
zilver, kleurnr. 772. Daarna de seinen met
voorschermen zwart spuiten (kleurnummer
757) ook de LED’s van het drielichtsein, dit
i.v.m. de zijdelingse uitstraling van het licht,
de LED’s van het cijfer worden niet mee
gespoten. Rest alleen nog de betonvoeten
van het portaal grijs te schilderen.
Voor het aanbrengen van de voorschermen
alleen de voorzijde van de LED’s ontdoen van
de zwarte verf en vervolgens de voorschermen en het plaatje voor de achterzijde van
de lichtbak met epoxylijm (vullend) op het
printplaatje verlijmen, let er op dat de gaatjes
midden voor de LED’s komen. Na uitharding
van de lijm de zijkanten van de lichtbak zwart
schilderen en de achterzijde van de lichtbak
wit.
Als laatste wordt de plus (massa) aansluiting
(zwarte draad) aan het portaal gesoldeerd en
worden de einden van de spoelendraadjes
voorzien van een geïsoleerd stukje draad in
de kleur van het bijbehorende licht.

Spoelendraad.
De toegepaste bedrading aan de seinen is
geëmailleerd/gelakt spoelendraad. Het vertinnen gaat simpel door het draadeinde enkele
seconden in een druppel tin aan de soldeerstift (350°) te houden. De lak brand er af en
tegelijk is het koper vertind.

Het aansluiten van de seinen.
De gezamenlijke aansluiting van de seinen is
de +, waarbij de voorschakelweerstand aan
de katode (-) kant van elke LED wordt opgenomen. De waarde van de weerstand wordt
bepaalt door de hoogte van de toegepaste
spanning. Vuistregel voor de berekening van
de waarde in Ohm is per volt spanning 100
Ohm weerstand. Tussen de 10 en 15 volt is
een weerstand van 1,5 kOhm voldoende. Van
de toegepaste LED’s is de lichtopbrengst
meer dan voldoende dus een hogere weerstandswaarde is gerechtvaardigd, 2,2 kOhm.
Ook van dit type LED heeft de rode aanzienlijk meer lichtopbrengst dan de gele en groene, naar wens kan in de aansluiting van de
rode een weerstand worden opgenomen van
3,3 kOhm. De genoemde weerstandswaarden
worden met de bouwset meegeleverd. De
aansturing van de seinen valt buiten het
bestek van deze omschrijving aangezien
hiervoor vele analoge en digitale middelen ter
beschikking staan.

Kleurenschema PHILDIE verf.
Bovenleidingportaal groen 162 of gegalvaniseerd 772, Zwart 757, wit
758, betongrijs 366.

Kleurenschema Humbrol verf.
Bovenleidingportaal groen niet beschikbaar, gegalvaniseerd 56, Zwart
33, wit 22, betongrijs 27.

Omvang levering ombouwset 16-50009 t/m 16 -50012;
1x etsdeel voorschermen, P-- en seinnummers
1x etsdeel zonnekapjes (alleen bij 16-50009
16
en -50011)
messing draad
LED, 2x rood, 2x groen, 2x geel
LED, 4x geel (alleen bij 16-50011
50011 en -50012)
printplaat
bedrading
bouwtekening.

