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5-1o-l
241 12 Yolt spannings reduceer relais

f n de kast, waarin zich de 24112V spannings reduceer-
relais bevindt, zijn twee zevenpolige stekerdozen
aangebracht, t.w. de 24 V stekerdoos welke kan
uorden benut als de volEragen is uitgerust met een
24 Volt installatie en de 12 V stekerdoos, welke
benut kan worden als de volgwagen is uitgerust met
een 12 Volt installatie.
De stekerdozen hebben de aansluitingen:
58R - achterlichten, contour-lampen etc. rechter-

zijde
58L - achterlichten, contour-lampen etc. linker-

zijde
il - remlichten
54G - continu- volgwagenrem
R - richtingaanwijzerlamprechterzijde
L - richtingaanwijzerlamplinkerzijde
31 - massa.

Wanneer één of meer van deze functiegroepen wordt
ingeschakeld staat er in de relaiskast RK spanning op
de verbindingscontacten van de betreffende circuits.
Vanaf deze verbindinggunten wordt de bedrading
afgetakt en via de kabelboom naar de verlichtings-
contacten in de kast van het spanningsreduceer-
relais gevoerd.
Van hieruit wordt de bedrading voor het 24 Volt
gedeelte rechtstreeks naar de 24 Volt stekerdoos
gelegd.
Voor de 12 Volt installatie worden de verbindings-
contacten verbonden met relais unit T1 . Wanneer
de verlichting wordt aangezet komt er 24 Volt
spanning te staan op draad 591 gl en daarmee op
aansluiting 58 van de relais unit Tl . Relais C van deze
unit wordt dan bekrachtigd, en de contacten hiervan
sluiten.
Vanaf de pluspool van de eerste accu staat er via
draad 180 rd en de zekeringen 25 en29 twaalf Volt
spanning op aansluiting "+12V" van de relais unit
T1. Doordat de contacten van relais C gesloten zijn,
is aansf uiting "+12V" via de zekeringen 33 en 34
verbonden met de aansluitingen 58b en 58a, waardoor
deze twaalf Volt spanning op de draden 905 gl en
906 gl staat en daarmee op de aansluitingen 58 L en
58 R van de 12V stekerdoor T2. De verlichting van
een eventueel aangesloten aanhangwagen zal dan
gaan branden.

Voor de remlichten en de continu reminstallatie van
de volgwagen ontstaat een soort gelijk circuit, waarbij
dan respectieveliik de relais a en b van Tl worden
bekrachtigd. Bij het inschakelen van de richtingaan-
wijzers loopt voor de linkerzijde een stroom door
draad 730 bw naar aansluiting BLL van relais unit T1
en via weerstand R2 en draad 903 bw naar de
stekerdoos. In voornoemd geval staat er op aansluiting
BLL 24 Volt.
Weerstand R2 en de richtingaanwijzerlamp staan in
serie. Dat betekent dat de stroom door beide
componenten hetzelfde is. Tevens moet de voedings-
spanning (t24Vl gelijk verdeeld worden; d.w.z. zowel
over weerstand R2 als over de richtingaanwijzerlamp
van de aanhangwagen staat 12 Volt. Om dit te
verwezenlijken is het noodzakelijk dat de weerstands-
waarden van R2 en van de richtingaanwijzerlamp
gelijk zijn.

U=lxR
De spanning U is in beide gevallen
hetzelfde t.w. 12 V.
De stroom is in beide gevallen hetzelfde;
(serieschakel i ng).
Dat betekent dat R ook hetzelfde moet
ziin.

A
B

= 12V
= 24Y

Toelichting:
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Hieruit volgt dan de weerstand R en de richtingaan-
wijzer lamp op elkaar moeten zijn afgestemd. Het is
daarom noodzakelijk om voor de richtingaanwijzers
een lamp te gebruiken die de voorgeschreven waarde
heeft t.w. 12V-21W. Bij gebruik van een lamp met
een kleiner vermogen, bijv. 15 of 18W, is de weerstand
hiervan groter. De spannings verdeling over de
weerstand R2 en de richtingaanwijzerlamp zal niet
gelijk zijn. De spanning over de richtingaanwijzerlamp
zal hoger zijn. Bij gebruik van een lamp met een groter
vermogen of het parallel schakelen van meerdere
lampen is de weerstand hiervan kleiner. Hierdoor zal
niet allèen de spanning over weerstand R2 groter worden,
maar ook de stroom door deze weerstand. Met andere
woorden betekent dit, dat het door de weerstand opge-
nomen vermogen aanzienlijk wordt verhoogd. Het zal
duideliik zijn dat bij het overschrijden van een bepaalde
waarde de weerstand R2 zal worden vernietigd.

Voor de richtingaanwijzer aan de rechterzijde gelden
dezelfde regels. Hierbij is weerstand R3 in het circuit
opgenomen.
Om te weten of over weerstand R2 of R3 de juiste
spanningsval optreedt kan men de spanning meten
tussen BLLa (of BLRa) en massa. De waarden van deze
spanning moet dan de helft zijn van de spanning die op
aansluiting BLL (of BLR) staat. Hierbij is het wel
noodzakelijk dat de volgwagen is aangesloten en de
lamp van de richtingaanwijzer brandt. De stroomkring
zou anders niet gesloten zijn, en zou er dus geen stroom
lopen. Als er geen stroom loopt, is, volgens de wet van
Ohm de spanningval ook nul; nl.

U= | x R als | = O,dan is U ook nul.

Als de aanhangwagen niet is aangesloten zal de spanning
op aansluiting BLLa en BLL gelijk zijn, t.w. 24 Volt.
Ditzelfde geldt ook voor de aansluitingen BLRa en BLR.
Door de verlichting van de aanhangwagen aan te sluiten
op één accu, zoals hiervoor omschreven, wordt deze
accu meer belast dan de andere accu. Dit leidt tot
onderling verschil in de ladíngstoestand van de beide
accu's, en daarmee een verschil in de inwendige
weerstanden van de beide accu's.
Bij het opladen van de accu's zal dit leiden tot een
ongelijke verdeling van de spanning over de beide
accu's, waardoor een van de accu's zal gaan "koken".
Om dit te voorkomen wordt over accu 2 de weerstand
R1 geschakeld. De ohmse waarde van deze weerstand
moet overeenkomen met de vervangingsweerstand van
de ingeschakelde continu verbruikers van de volgwagens.
Onder de continu verbruikers verstaat met de achter-
lichten, kentekenverlichting, contourenlichten en
eventueel langduring ingeschakelde binnenverlichting.
In bijgaande grafiek is weergegeven welke weerstands-
waarde hoort bij een bepaald aangesloten vermogen.
De weerstand Rl mag alleen dan ingeschakeld zijn,
als de volgwagen is aangesloten. Het circuit van deze
weerstand kan daarom worden gesloten en geopend
met relais R5.
Dit relais wordt gevoed, vanaf dynamo aansluiting
D+, terwijl de uitgang van het relais is aangesloten
op aansluiting Ba van de relais unit T1.
Deze aansluiting is via de remlichten van de aanhang-
wagen verbonden met de massa. De bekrachtigings-
stroom van dit relais loopt daarom via de remlichten
naar massa.

Dit betekent dat relais T5 alleen dan gesloten kan zijn als
de motor loopt en de volgwagen is aangesloten.
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