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CONTROLE LAMPEN en METERS
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Controle lampen en meters

Opmerking:
Voor het goed functioneren van de controlelampen en
meters moet de electrísche installatie van het voertuig
storingsvrij zijn. Het is daarom noodzakelijk om
alvorens tot het veryangen van meters en/of gevers
over te gaan, zich er van te verzekeren dat z,ich geen

extra weerstanden bevinden in het plus of min circuit,
zoals bijvoorbeeld in accukables of massa verbindingen
tussen motor en chassis. Tevens is het van belang dat
aansluitingen en contacten van bedrading en componen-
ten oxydatievrij zijn.

Temperatuu rcontrolelamp @C

1. De temperatuurcontrolelamp krijgt zijn plusspanning
via contactrelais en draad nr. 150 rd. De min van de
controlelamp is met draad nr. 708 wt-bw verbonden
met de "W"-aansluiting van het thermo-element @
(kleine aansluiting).
Aansluiting "W" is inwendig verbonden met een
schakelaar, die bil een bepaalde temperatuur sluit.
Hierdoor is het massacircuit gesloten en gaat de
lamp branden.
De^temperatuur, waarbii deze schakelaar sluit is
96-C.

2. De temperatuurmeter @a

Op de plus-aansluiting van de temperatuurmeter
staat de accuspanning via het contactrelais en draad
nr. 150 rd.
De "G"-aansluiting van de temperatuurneter is met
draad nr. 709 wt-bw verbonden aan het "G"-contact
van het thermo-element.
lnwendig is de gever door middel van een weerstand
met de massa verbonden. De grootte van deze weer-
stand verandert bij toe- of afname van de temperatuur.
De meter en de gever staan in serie, waardoor de
spanning en de stroom in de meter - en dientenge
volge de wilzeruitslag - afhankelilk ziln van de
weerstand in het element en derhalve van de tempe-
ratuur.

5-2o-l

Oliedrukcontrolelamp @b

De Oliedrukcontrolelamp krijgt de accuspanning via
contactrelais en draad nr. 150 rd.
De min-zijde van deze lamp is met draad nr. 706 wt-
bw verbonden met het contact van de gever @.
lnwenidg is het contact verbonden met een schakelaar,
die sluit wanneer de druk beneden een bepaalde waarde
is gedaald.
Het circuit is hierdoor gesloten en de lamp brandt.
De druk waarbii de schakelaar sluit is 0,420 kg/cm
10,1.

3.

In onderstaande tabel worden bij de verschillende temperaturen van de gever de daarbij behorende Ohmse waarden
weergegeven.

Sluít men een regelbare weerstand aan op de temperatuurmeter dan moet de meter bij de in de tabel genoemde weer-
standen de daarbi! behorende temperatuur aangeven.

Temperatuur 
oC

50 60 70 80 90 100 110

OHm 194 I 18 1341 13,5 95 I 9,2 70!7 51 f 4.3 38,5 13 29,4 ! 2,2
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4. Oliedrukmeter

De oliedrukmeter krijgt de rccuspanning via draad
nr. 150 rd. De "G"-aansluiting van de meter is via
draad nr. 707 verbonden met de aansluiting van de
gwer @.
Dit contact is inwendig via een weerstand verbonden
met de massa. De grootte van deze weerstand is
afhankelijk van de oliedruk. De meter en de gever
staan in serie, waardoor de spanning en de stroom
in de meter - en dientengevolge ook de wijzeruit-
slag - afhankelilk zijn van de weerstand in het ele-
ment en derhalve van de oliedruk.

Testen oliedrukgever

1. Neem draad nr. 707 los van de oliedrukgever.
2. Verwijder de oliedrukgever.
3. Monteer op de plaats van de oliedrukgever een

adaptor (Daf nr. 165480) met behulp van een
banjobout (DAF nr. 165479).

4. Monteer aan de ene zijde de oliedrukgever en aan
de andere zijde de oliedrukmeter (DAF gereedschap
nr. 2-99535551).

5. Sluit de ohmmeter aan zoals weergegeven in fig.S,
dat wil zeggen de pluskabel van de ohmmeter met
het contact van de oliedrukgever en de minkabel
van de ohmmeter met massa.

6. Start de motor en breng deze op het gewenste
toerental.

7. Lees op de ohmmeter de weerstand af, die de
oliedrukgever heeft bij de oliedruk, welke wordt
aangegeven door de oliedrukmeter.
De ohmse waarde moet bii de verschillende drukken
liggen tussen de beide lijnen van nevenstaande
grafíek.

5-2G,t

A - werkelijkedruk

B - Ohmse waarde
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Brandstofmeter

Vía draad 150 rd staat de accuspanning op de plus-
aansluiting van de brandstofmeter. De min-ziide van
deze meter is via draad nr.71 wt-bw verbonden met
de gever in de tank en op zijn beurt weer met de
massa. De gever bestaat uit een vlotter en een regel'
bare weerstand. De stand van de vlotter bepaalt de
waarde van de weerstand. Meter en gever staan in
serie, waardoor de stroom en de spanning in de
meter - en dientengevolge ook de uitslag van de
meter - afhankelijk zijn van de weerstand en derhalve
van de stand van de vlotter.

Bereik leeg res 114 1t2 314 1

ureerstand Sl 10 33,5 49,7 99.8 149 180

Tsrbn van oliedruk-, temperaluur- en brandfofineter.

Sluit de meter aan zoals is aangageven an het schema.
Stel de regelbare weerstand achtereenvolgens in op de
verschillende waarden en controleer of de daarbij
verkregen aflezingen overeenstemmen met de in de
tabel len opgegeven waarden.

1. Achterzijde meter
2. Ac,cu
3. Regelware vveerstand G200 Q
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en meters 5-2o-l

7.

6. Hoofdschakelaar- en laadcontrolelamp @ a

Wanneer de hoofdschakelaar gesloten is, staat via
de draden nr. 18 rd, zekeringen 21 - 5A en draad
nr. 790 rd spanning op deze controlelamp. De
minzijde is door middel van draad 22 rd verbonden
met aansluiting + van de regelaar. Van hieruit is er
een verbinding via de regelaar, draad nr. 23 gl-rd
en de dynamo veldwikkeling naar dc massa.
Hierdoor is het circuit gesloten, zodat de controle
lamp brandt. Wanneer nu de dynamo in werking
komt, staat de dynamo B+ spanning ook op
draad nr. 790 rd en daardoor op de pluszijde
van de voornoemde controlelamp. De spanning
op de B+ en 61 aansluiting is echter gelijk.
Aansluiting 61 is verbonden met de min-zijde van
de controlelamp waardoor de spanning aan beide
zijden van de lamp gelijk is. Er vloeit derhalve
geen stroom en de controlelamp zal uitgaan.
Daar de stroom, welke nodig is voor de voorbe
krachtiging van de veldwikkelingen over de contre
lelampen vloeit, is het vermogen van de controle-
lampen belangrijk. Dit vermogen moet 3 Watt
bedragen in de 24V installatie. Voor de gedragingen
van de controlelampen, zie sub-groep 5-72.

De accu conditiemeter @ S

De accu conditiemeter werkt in principe als een
voltmeter. De gemeten spanning is de dynamo-
spanning. De accu conditiemeter is daarom
enerzijds via draad 150 rd aangesloten op de B+
spanning en met het andere aansluitcontact ver-
bonden met massa.
Het meetbereik van de accu conditiemeter ligt
tussen 18V en 32V.
De schaal van de accu conditiemeter is van links
naar rechts verdeeld in drie kleuren t.w. rood, groen
en nogmaals rood.
De spanning behorende bij deze kleurgroepen zijn:
a) f inker rode vlak 18 V tot 24 V ! 1,2 V
b) groene vlak 24 V tot 29,4 V t 1,2 V
cl rechter rode vlak N,4 V tot32 V t 1,2 V

Handremcontrolelamp ($ d

Als het contactrelais gesloten is, staat de accuspan-
ning via draad nr. 150 rd op de plus-zijde van de
controlelamp. De min-zijde van de lamp is door
middel van draad nr. 96 verbonden met gever @.
Deze gever is een massaschakelaar, welke sluit
wanneer de druk in het systeem beneden een
bepaalde waarde komt. Voor de diverse optredende
drukken in het remsysteem raadplege men groep 6.
Wanneer, hetzil door lekkage hetzij door het in
werking stellen van parkeermechanisme, de druk
bil gever @beneden 5 kg/cm (70 lbs.sg. inch)
daalt, gaat de lamp branden.

9. Lage-drukzoemer @
Als het contactrelais gesloten is, staat de accuspanning
via draad nr. 150 rd op de plus-zijde van de zoemer
@. De min-aansluiting hiervan is door middel van drad
nr.7O2 verbonden met het combi-instrument. De in
het combi-instrument aanwezige luchtdrukmeters zijn
inwendig voorzien van een schakelaar welke sluit zodra
de druk in het systeem beneden 5 kg/cm t 0,35
(70 lbs. sq. inct) komt.
Door het sluiten van de schakelaar is de zoemer met
de massa verbonden en treedt daardoor in werking.
Voor de diverse optredende drukken in het systeem
zie groep 6.
De min-aansluiting van de zoemer is tevens door
middel van draad nr. 703 wt-bw verbonden met de
schakelaar welke zich bevindt ín de aanzuigbuis aan
de bovenzijde van het luchtfilter.
Deze schakelaar sluit wanneer de daar heersende
onderdruk een bepaalde waarde overschrijdt, b.v.
door een vervuild luchtfilter.
Door het sluiten van deze schakelaar is de zoemer
ook met massa verbonden en treedt dan eveneens
in werking. De onderdruk waarbij de schakelaar
sluit is 550 f 40 mm waterkolom. Deze waarde is

aangegeven op de bovenzijde van de schakelaar.

10. Controlelamp cabinevergrendeling @ f

Zodra de cabine geheel of gedeeltelijk wordt gekan-
teld, sluit de schakelaar @ in tret vergrendelmecha-
nisme aan de achterzijde van de cabine. Er vloeit
nu een stroom van de accu en via draad 64 over de
schakelaar @de draden 064 en 960 en de controle-
lamp naar massa. Hierdoor begint de controlelamp
te branden.
Als het contactrelais geloten is, staat de accuspanning
via draad nr. 150 rd op de pluszijde van de controle-
lamp. De min-zilde van de lamp is door middel van
draad nr. 792 wt-bw verbonden met schakelaar @.
Zodra de cabine geheel of gedeelteliik wordt gekan-
teld, sluit deze schakelaar, waardoor een massaver-
binding tot stand komt en de lamp gaat branden.
Deze schakelaar bevindt zich in het vergrendel-
mechanisme.

8.


