
KONTROLELAMPEN EN METERS

ALGEMEEN

Het funktioneren van kontrolelampen en meters kan
alleen geschieden als de sleutel van de stuurslot-
kontaktschakelaar @, in de stand "kontakt" staat.
Het kontaktrelais @wordt dan bekrachtigd en er
ontstaat een verbinding tussen de kontakten 30 en 87
van dit relais.
Nu komt er vanaf de batterijen, via draad 14 rd,
kontakt 30-87, zekeringen@o en draad 150 rd
spanning te staan op alle kontrolelampen en meters
alsmede op de zoemer.
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Toerenteller

Toerentalgever

Toerenteller
De toerenteller is aan de achterzijde voorzien van vier
aansluitingen. De merktekens hiervoor staan op de
plastic houder.
+24 = Voedingsdraad 150 rd.

- = Massadraad, bruin.
G = Draad 713wUbw.
W = Draad 714wllbw.

De G-aansluiting is intern met de min doorverbonden.
Daarom mogen de W- en G-aansluiting nooit worden
verwisseld.

Bij draaiende motor stuurt de gever impulsen naar de
toerenteller, deze worden versterkt en omgezet in een
spanning.
Door deze spanning zal de meter uitslaan tot een
bepaalde waarde die overeenkomt met hetwerkelijk
toerental van de motor.

De draden 713 wVbw en714 wUbw komen van de
toerentalgever die zich ondeyop het distributiedeksel
bevindt, terplaatse van het kompressortandwiel.
De gever moet zo zijn gemonteerd dat de luchtspleet
tussen tandwiel en gever 1 mm bedraagt.

Gevermontage



DAF Ttucks

Overspannlngslndlcatle
De elektronische schakeling met zijn verbindingen
bevindt zich op de printmontageplaat van het kombi-
instrument. Als het waarschuwingslampje a gaat
branden dan kan de volgende methode worden
toegepast.
Kontroleer eerst de spanning tussen de aansluitingen
150 rd en massa van het kombi-instrument.
ls deze spanning 29,5 V, met een tolerantie van plus
of min 0,5 V, of hoger dan is er een storing in het
laadcircuit.
ls de spanning op het kombi-instrument circa 28 V en
het lampje brandt toch, dan is er een storing in het
elektronische gedeelte en moet derhalve de
printmontageplaat worden vervangen.

Luchtdrukkontrole
Als het kontaktrelais is bekrachtigd komt via zekering
@a spanning te staan op draad 150 rd, waardoor dan
ook spanning staat op de zoemer en het
luchtdrukkontrolelampje c. Van de zoemer is draad
702 wVbw verbonden met beide schakelaars die zich
in de luchtdrukmeter f bevinden. Ook is in het kombi-
instrument kontrolelampje c inwendig doorverbonden
met de beide schakelaars.
Als de druk te laag is zullen beide schakelaars sluiten
en een verbinding maken met de massa waardoor het
luchtdrukkontrolelampje c zal gaan branden en de
zoemer een blijvend signaal zal geven.

Olledrukkontrolelamp
De oliedrukkontrolelamp @u krijgt spanning via draad
150 rd op de plusaansluiting. De min-zijde van deze
lamp is via draad 706 wUbw verbonden met de
oliedrukschakelaar @. Deze schakelaar sluit als de
oliedruk onder de gekozen waarde daalt.
ln dat geval is het circuit gesloten en zal het
oliedrukkontrolelampje gaan branden.
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Parkeerrem-kontrolelampie
De parkeerremkontrolelamp @e krijgt spanning via
dradd 150 rd óp dè plus-zijd'e, de min-zijde van de
lamp is via draad 791 wVbw verbonden met de gever
@.
Deze gever is een massaschakelaar, welke sluit
wanneer de druk in het systeem beneden de gekozen
waarde is gekomen. Wanneer, hetzij door lekkage
hetzij door het in werking stellen van het
parkeerremmechanisme, de druk bij de gever
beneden deze waarde daalt, gaat de lamp branden.

Kontrolelamp Kabinevergrendellng
Als het kontaktrelais is gesloten, komt er spanning via
draad 150 rd op de plus-aansluiting van de
kontrolelamp. De min-aansluiting van deze lamp is via
draad792 wVbw verbonden met de mikro-schakelaar.
Zodra het kabineslot ontgrendeld wordt, sluit deze
schakelaar, waardoor een massaverbinding tot stand
komt en de lamp gaat branden.
Deze schakelaar bevindt zich in het
vergreódelmechanième aan de achterzijde van de
kabine.

Luchtf llterkontrolelam p
De luchtfilterkontrolelamp @n krijgt spanning via
draad 150 rd op de plus-aansluiting.
De min-aansluiting is via draad 703 wUbw verbonden
met schdkelaar @welke is aangebracht in de intaat.
Wanneer de onderdruk in het inlaatspruitstuk te hoog
wordt ten gevolge van een vervuild luchtfilter, sluit
deze schakelaar zich, waardoor de kontrolelamp gaat
branden.

Temperatuurmeter
De plus-aansluiting van de temperatuurmeter @r
krijgt spanning via draad 150 rd. De "G" aansluiting
van de meter is via draad 709 wUbw verbonden met
het "G" kontakt van de temperatuurgever @.
Inwendig is deze gever door middel van een
weerstand met de massa verbonden. De grootte van
deze weerstand verandert bij toe- of afname van de
températuur. Meter en gever slaan in serie, waardoor
de spanning en stroom in de meter - en
dientengevolge ook de wijzeruitslag - afhankelijk zijn
van de weerstand in het element en derhalve van de
temperatuur.

Temperatuur-kontrolelamp
De temperatuurkontrolelamp krijgt spanning via draad
150 rd. De andere zijde is via draad 708 wUbw
verbonden met de "W" aansluiting (kleine aansluiting)
van de temperatuurgever. Deze "W" aansluiting is
intern verbonden met een schakelaar die als de
temperatuur te hoog wordt sluit, en daarmee de
temperatuurkontrolelamp met de massa verbindt.
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WERKPLAATSINSTRUCTIES

DAF Trucks

Olledrukmeter
De oliedrukmeter @a krijgt spanning via draad 150 rd,
en de andere zijde is verbonden met de oliedrukgever.
Dit kontakt is via een weerstand verbonden met de
massa.
De grootte van de weerstand is afhankelijk van de
oliedruk.
De meter en gever staan in serie, waardoor de
spanning en de stroom in de meter - en
dientengevolge ook de wijzeruitslag - afhankelijk zijn
van de weerstand in het element en derhalve van de
oliedruk.

Testen van de olledrukgever
Neem draad 7O7 wllbw los van de oliedrukgever.
Verwijder de oliedrukgever.
Monteer op de plaats van de oliedrukgever een
adapter (DAF nr. 165480) met behulp van een
banjobout (DAF nr. 1 65479).
Monteer aan de ene zijde de oliedrukgever en aan de
andere zijde de oliedrukmeter (DAF gereedschap
nr.535551).
Sluit de Ohmmeter aan zoals weergegeven in figuur,
dat wil zeggen de plusdraad van de Ohmmeler met
het kontakt van de oliedrukgever en de mindraad van
de Ohmmeter met massa. Start de motor en breng
deze op heî gewenste toerenlal.
Lees op de Ohmmeter de weerstand af , die de
oliedrukgever heeft bij de oliedruk, welke wordt
aangegeven door de oliedrukmeter. De Ohmse
waarde moet bij verschillende drukken liggen tussen
de beide lijnen van de gegeven grafiek (zie
Technische Gegevens).

DAF nr. 165480
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Brandstofmeter
Via draad 150 rd komt er spanning op de plus-
aansluiting van brandstofmeter. De min-aansluiting
van deze meter is via draad 71 wUbw verbonden met
de gever in de brandstoftank.
Deze gever is met de andere aansluiting weer
verbonden met de massa.
De gever bestaat uit een vlotter en een regelbare
weerstand. De stand van de vlotter bepaalt de waarde
van de weerstand.
Meter en gever staan in serie, waardoor de spanning
en de stroom in de meter, en dientengevolge ook de
uitslag van de meter, afhankelijk zijn van de
weerstand en derhalve van de stand van de vlotter.

Testen van oliedruk-, temperatuur- en
brandstofmeter
Sluit de meter aan zoals is aangegeven in het schema.
Stel de regelbare weerstand achtereenvolgens in op
de verschillende waarden en kontroleer of de daarbij
verkregen aflezingen overeenstemmen met de in de
tabellen opgegeven waarden.

1. Achterzijde meler
2. Batterijen
3. Regelbare weerstand 0-200 0
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