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R เสียงพร้อมไฟกระพริบเตือนข้ามทางรถไฟ
LIGHT AND SOUND RAILROAD CROSSING SIGN

CODE 289

NOTE: FUTURE BOX FB04 or FB05 are suitable for this kit.

FK289 works similar to a flashing warninglight at railway crossing. 
While the circuit is running, it will sound a warning along with a 
flashing light alternately. Which has a beep to choose from 8 styles. 
This warning flasher may be used in modelling, decorative lighting and 
sound, etc.

Technical data
- Power supply : 4.5-6VDC.
- Electric current consumption : 120mA (max.)
- Choose from 8 alarm sounds.
- Can be selected the operation by operating only one melody.
- PCB dimension : 1.91 in x 4.83 in.
How does it work
From Figure 1, operation starts when power is supplied to the 

circuit.  IC1 outputs a signal at pin 3, and causes TR1to amplify the 
sound to the speaker. With 8 sounds to choose from, depending on 
connecting points JP1, JP2, JP3 andJP4, as follows.

1) Train whistle sound 1 :  Connect JP1 point only.
2) Train whistle sound 2 :  Connect JP2 point only.
3) Railway crossing warningsound : Connect JP3 point only.
4) Train running sound : Connect JP4 point only.
5) Train whistle sound 1 and Railway crossing warning sound : 

Connect JP1 and JP2.
6) Train whistle sound 1, Railway crossing warning sound and 

Train running sound : Connect JP2 and JP3.
7) Train whistle sound 2 and Railway crossing warning sound : 

Connect JP3 and JP4.
8) Train whistle sound 2, Railway crossing warning sound and 

Train running sound : Connect  JP1, JP2 and JP3.
At the same time, there will be an output voltage at pin 8 of IC1. 

Resulting in TR2 and TR3 frequency oscillation circuit start working, 
and display the result by led light. The flashing frequency depends on 
C6, C7, R10, R11 and VR1.

Circuit Assembly
The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking 

and easy assembly, the shorter components should be first installed - 
starting with low resistant components and then the higher. An 
important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors 
shall be carefully assembled before mounting them onto their right 
anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the 
components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode 
is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts 
and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the 
correctness of installation after soldering. In case of wrong position, 
just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage 
to the IC. 

Testing
Start by connecting points JP1, JP2, JP3 and JP4 to select the 

desired sound. Then supply a 4.5VDC  to the 4.5V point of the circuit. 
We will hear the sound of our choice coming out from the speaker. 
With a flashing light to switch back and forth by flashing speed, can be 
adjusted at the VR1.

Note : Put the circuit in the box, it will make more noise.

วงจรเสียงพร้อมไฟกระพริบเตือนชุดนี้ เป็นวงจรที่ทำงานคล้ายกับไฟกระพริบ 
เตือนบริเวณทางข้ามทางรถไฟ ซึ่งเมื่อวงจรทำงาน จะทำการส่งเสียงเตือนพร้อม 
กับมีไฟกระพริบสลับไปมา จึงทำให้เหมาะสำหรับใช้ในแบบจำลองหรือนำไป 
ตกแต่งตามความต้องการ

¢éÍÁÙÅ·Ò§ é́Ò¹à·¤¹Ô¤
- ãªéáËÅè§¨èÒÂä¿¢¹Ò´ 4.5-6 âÇÅ·ì´Õ«Õ ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´ 120 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì
- สามารถเลือกเสียงได้ทั้งหมด 8 รูปแบบ
- สามารถเลือกให้วงจรทำงานเพียงเสียงเดียว
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 1.91 ¹ÔéÇ x 4.83 ¹ÔéÇ 
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
จากรูปที่ 1 การทำงานจะเริ่มจาก เมื่อทำการจ่ายไฟเข้าวงจร ตัว IC1 จะเริ่มส่ง 

เสียงออกที่ขา 3 โดยมี TR1 เป็นตัวขยายเสียงก่อนออกลำโพง ซึ่งเสียงที่ดังออกมา 
นี้จะขึ้นอยู่กับการเลือกที่ JP1-JP4

ผู้ใช้สามารถเลือกเสียงได้จากการจ๊ัมที่จุดจั๊มเปอร์เลือกเสียง โดย
จ๊ัม JP1 อย่างเดียว คือ การเลือกเล่นเสียงหวูดรถไฟเสียงที่ 1
จ๊ัม JP2 อย่างเดียว คือ การเลือกเล่นเสียงหวูดรถไฟเสียงที่ 2
จ๊ัม JP3 อย่างเดียว คือ การเลือกเล่นเสียงเตือนทางข้ามรถไฟ
จ๊ัม JP4 อย่างเดียว คือ การเลือกเล่นเสียงรถไฟกำลังวิ่ง
จ๊ัม JP1 และ JP2 คือ การเลือกเล่นเสียงหวูดรถไฟเสียงที่ 1 และเสียงเตือนทาง 

ข้ามรถไฟ
จ๊ัม JP2 และ JP3 คือ การเลือกเล่นเสียงหวูดรถไฟเสียงที่ 1, เสียงเตือนทางข้าม 

รถไฟและเสียงรถไฟกำลังวิ่ง
จ๊ัม JP3 และ JP4 คือ การเลือกเล่นเสียงหวูดรถไฟเสียงที่ 2 และเสียงเตือนทาง 

ข้ามรถไฟ
จ๊ัม JP1, JP2 และ JP3 คือ การเลือกเล่นเสียงหวูดรถไฟเสียงที่ 2, เสียงเตือน 

ทางข้ามรถไฟและเสียงรถไฟกำลังวิ่ง
ในขณะที่ตัว IC1 กำลังส่งสัญญาณเสียงออกไปทางขา 3 ที่ขา 8 ก็จะมีแรงดัน 

ส่งออกมาตามไปด้วย มีผลให้ทรานซิสเตอร์ TR2 และ TR3 ซึ่งต่อเป็นวงจรกำเนิด 
ความถี่แบบมัลติไวเบรเตอร์ทำงานสลับกันไปมา เมื่อ TR2 ทำงาน LED2 จะติด 
แต่เมื่อ TR3 ทำงาน LED1 จะติด ซึ่งความถี่ในการกระพริบจะขึ้นอยู่กับ C6,C7, 
R10,R11 และ VR1

¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³‹áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¤ÇÃ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡ 

ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¹éÍÂ·ÕèÊØ´¡èÍ¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº·Õè§èÒÂ â´Â 
ãËéàÃÔèÁ¨Ò¡ä´âÍ´µÒÁ´éÇÂµÑÇµéÒ¹·Ò¹áÅÐäÅè¤ÇÒÁÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì·Õè 
ÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ 
¹Õé¨ÐµéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËéµÃ§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¶éÒËÒ¡ãÊè¡ÅÑº¢ÑéÇ 
áÅéÇ ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÍØ»¡Ã³ìËÃ×ÍÇ§¨ÃàÊÕÂËÒÂä´é ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ù¢ÑéÇáÅÐ¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì¹Ñé¹ 
ä´éáÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 3 áÅéÇ ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕ ãËéãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹ 40 ÇÑµµì áÅÐãªé 
µÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ 
¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ 
ãËé·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´µÓáË¹è§ ¤ÇÃ 
ãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×ÍÅÇ´«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã 
¾ÔÁ¾ì

¡ÒÃ·´ÊÍº
ก่อนทำการจ่ายไฟ ให้ทำการจั๊มที่จุด JP1-JP4 ตามเสียงที่ต้องการ จากนั้นทำ 

การµèÍä¿ตรงขนาด 4.5 âÇÅ·ì à¢éÒ·Õè¨Ø´ 4.5V ¢Í§Ç§¨Ã ตามรูปที่ 3 เราจะได้ 
ยินเสียงตามการเลือกของเราดังออกมาจากทางลำโพงพร้อมกับมีไฟกระพริบสลับ 
ไปมา โดยความเร็วในการกระพริบ สามารถปรับได้ที่เกือกม้า VR1 Ç§¨Ã¹Õé¨ÐãËé 
àÊÕÂ§´Ñ§äÁèÁÒ¡¹Ñ¡ «Öè§¶éÒÅ§¡ÅèÍ§¨ÐãËéàÊÕÂ§´Ñ§¢Öé¹ÍÕ¡

Figure 1. Light and Sound Crossroad Crossing Sign Circuit
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Figure 3.
Installing the components

Figure 2.
Circuit Assembling
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