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Beste clubleden, 

Middels deze regelmatig terugkerende info wil ik jullie meenemen 

In de voortgang van onze nieuw te bouwen H0-clubbaan. 

 

De Peco wissel: 

Een Peco wissel met metaal puntstuk dien je enige aandacht  

te geven. Zoals op de foto te zien is hebben we de railstaven  

die vanuit het puntstuk naar de buitenspoorstaven lopen  

doorgeslepen. Als extra elektrische verbinding hebben we het  

vaste deel wat aan de de beweegbare tongen zit doorverbonden  

met de buitenrail. Hiermee hebben we een gegarandeerde  

rijspanning over de beweegbare tongen. 

Omdat we met Dinamo in blokken denken die geheel hun eigen 

rijspanning voorziening krijgen komt aan de stompe kant van de  

wissel (op het plaatje aan de linker kant van de wissel (2 sporen))  

de dubbele onderbreking van railstaven (blokscheiding).  

Hiermee bereiken we tevens dat het puntstuk geheel geïsoleerd  

komt van beide railstaven (middelste railstaven naar  

het puntstuk + puntstuk). 

Aan dit gedeelte (puntstuk) maken we een draad welke straks  

naar het com contact van het relais gaat. Middels het relais wissel-

contact schakelen we de rij-spanning voor het puntstuk vanuit  

de a of b rail (zie schema).  Later meer over aansturing van het  

relais. De beweging van wisseltongen kunnen we tot stand  

brengen met een servo. Deze servo zetten we in een beugel  

die we op verschillende manieren kunnen toepassen. 
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      Zaagsnede bij Puntstuk aanpassing 

 

 

 

Zaagsnede 2 x dubbel 

Voor blokscheiding 

 

 

 

 

 

    

 

  

      Schakeling voor puntstuk rijspanning 

 

Puntstuk aansluiting groene draad bij het relais  

Groene draad aan relais contact (com2) 

 

 

 

 
Relais aansluiting 

No-Com-Nc 

Relais te bestellen bij MM 
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Diverse toepassing voorbeelden voor servo beugel 

 

 

 

 

 

 

 
Servo beugel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servo en Beugel  

te bestellen bij MM 

 

 

 

 
Servo draait 180 graden voor uitslag.  
Verenstaal loopt van as servo naar sleufgat en heeft draaimoment om de as van de servo.  

Uitslag wordt begrensd door sleufje in beugel. 
 

 
 

Tot ziens en veel hobby plezier. 

Maurice Mutsaers    
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