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Gloeicircuit

Zonodig kan als starthulp gebruik worden gemaakt van de
gloeispiralen. Om de gloeispiralen in werking te laten
treden moet contactrelais @ eerst worden gesloten
door middel van de stuurslotsleutel en de sleutel van de
gloeistartschakelaar in de stand ll worden geplaatst.
(Voor de beschrijving van de gloeistartschakelaar zie
"startci rcuit". )

In de stand ll zijn de aansluitingen nr.30 en 15 met
elkaar verbonden en kan er een stroom vloeien door
de spoel van relais @. Door deze bekrachtiging zijn de
contacten 1 en 2 van dit relais met elkaar verbonden en
staat via draad nr. 330 zt de accuspanning op de gloei-
spiralen. Door de gloeispiralen zal dan een stroom gaan
vloeien, tengevolge waarvan de gloeispiralen dan warm
worden.
De gloeispiralen zijn aangebracht in het inlaatspruitstuk.
Wanneer tijdens het starten gebruik wordt gemaakt van
de gloeispiralen, wordt de omgevende lucht verwarmd,
alvorens deze naar de cilinders te geleiden.
De gloeispiralen staan in serie met elkaar, waardoor de
bedriffsspanning van iedere gloeispiraal t 12 Volt is.

Controlelamp

De controlelamp is geschakeld over de laatste gloeispiraal.
Omdat de gloeispiralen in serie staan met elkaar betekent
dit, dat de controlelamp wordt gevoed met 12 Volt.
De controle lamp is echter een 24 Volt lamp.
Omdat de lamp wordt gevoed met de helft van zijn
nominale spanning zal deze onder normale omstandig-
heden tildens het voorgloeien zwak branden.
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Aansluiting

De aansluiting van de gloeispiralen is weergegeven in het
bedradingsschema en deelschema, terwijl de praktische
uitvoering daarvan is afgebeeld in bijgaande tekening.
Het kabeloog Al van de ingaande kabel 330 heeft een
kleinere diameter dan het kabeloog Bl van de uitgaande
kabel. Het is daarom noodzakelijk om de kabelogen op
de juiste plaats en wijze te monteren, t.w. het kabeloog
B1 (grotere diameter) komt tussen de stalen ring C en
het porcelein D, terwijl het kabeloog Al (kleine
diameterl wordt bevestigd tussen de bovenkant van het
porcelein D en de klemschroef E.

De kabel 331 tussen de gloeispiralen heeft twee ver-
schillende kabelogen A2 en B1. Hiervan wordt het kabel-
oog Bl (grote diameter) gebruikt op de uitgang van
gloeispiraal 1, terwiil het kabeloog A2 (kleine diameter)
wordt bevestigd op de ingang van gloeispiraal 2.

Omdat de gloeispiralen in serie staan, is alleen de uitgang
van gloeispiraal 2 (kabeloog 82, grote diameter) via
kabel G met massa F verbonden.
De voedingskabel 350 van de controlelamp is door middel
van een kabeloog bevestigd aan de uitgaande zijde van de
gloeispiraal 1 of ingaande zijde van gloeispiraal 2.
De stalen ring C dient te voorkomen, dat bij een eventueel
foutieve montage of verbuiging van kabeloog B kortslui-
ting ontstaat. Dit is namelijk mogelijk, doordat het
kabeloog dan contact maakt met het zeskant van het
gloeispiraalhuis.
Evenzo is het mogelijk, dat kabeloog B zodanig scheef
wordt gemonteerd, dat dit kabeloog contact maakt met
zowel de stalen ring C als met de centrale electrode H.
De gloeispiraal is dan kortgesloten. Om dit te voorkomen
moet de ronde kunststof ring K (DAF nr.6122171
worden gemonteerd.
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Testen Yan een gloei-installatie

1. R elais

a. Sluit een voltmeter aan tussen de aansluiting van
draad nr. 18 en de massa.

b. Met de contact-startschakelaar in de voorgloei-
stand I I moet de voltmeter èen spanning aangeven
van 24 Volt.

c. Sluit de voltmeter aan tussen de massa en de
aansluiting van het relais, waaraan draad nr. 330
is bwestigd.

d. Met de contactschakelaar in stand I mag de volt-
meter geen spanning aangeven.

e. Met de contactschakelaar in stand lll moet de
voltmeter een spanning aangeven van f 24 Volt.

2. Gloeispiralen

a. Neem draad nr. 3lÍ!0 los van de eerste gloeispiraal.
b. Sluit een ampèremeter aan tussen de losgenomen

draad sl0 en de aansluiting van de gloeispiraal
(zie fis. 3).

c. Met de contact-startschakelaar in stand ll moet
de ampèremeter een stroomsterkte aangeven
van t 50 Ampere.

d. Tiidens het voorgloeien moet over beide gloei-
spiralen dezelfde spanning staan. Dit kan worden
gemeten door een voltmeter gedurende het
voortgloeien respectieveliik over de eerste en
tweede gloeispiiaal aan te sluiten.

Bovendien is het moplijk om aan de hand van de
gedraginging van de controlelamp bepaalde diagnoses
te sîellen. Zoals reeds is vermeld, zal onder normale
omstandígheden de controlelamp tijdens het voort-
gloeien zwak branden.
Ziin de omstandigheden echter niet normaal, dan zal
de controlelamp- al naar gelang van die omstandighe
den - ofwel fel oplichten ofwel helemaal niet branden.
Op de volgnde bladzijde is een overzícht samenge
steld van de mogelilke foutieve situaties, de gevolgen
daarvan en het daarbij behorende gedrag van de
controlelamp.
Hieruit bliikt, dat in vele gevallen als de controlelamp
niet correct brandt, de volgschade aanzienlijk kan zijn.
Teneinde dit te voorkomen is het dan ook verboden
om in dergelijke situatie de motor toch te starten.
Het is dus noodzakelijk om in zo'n geval eerst het
euvel te verhelpen.
Ook is het noodzakelijk om bij de eerst volgende
werkzaamheid aan het voertuig te controleren of de
gloeispiralen zijn voorzien van een stalen ring C {DAF
nr.612217l-en deze zonodig alsnog te monteren.


