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Met het contactrelais gesloten, staat de accuspanning
via draad nr. 15 rd, de zekering, draad nr.75 rd de
schakelaar tussen de aansluitingen 15 en 49 van de
pechschakelaar @ en draad nr. 76 op aansluiting
15 van de richtingaanwijzer automaat @.
Met de richtingaanwiisschakelaar @ in de stand
"links" of "rechts" staat vanaf aansluiting 49a van
de richtingaanwijzer automaat, via draad nr. 760 bw
en aansluiting 49a van de pechschakelaar een blok-
signaal op aansluiting 49a van de richtingaanwijs-
schakelaar.
Als de schakelaar in de stand "rechts" is geplaatst, is

er een verbinding tussen de aansluitingen 49a en R.
van schakelaar 26, waardoor het bloksignaal via
draad nr. 741 bw en742 bw ook op aansluiting R van
de richtingautomaat staat. Inwendig is aansluiting
R via een spoel verbonden met aansluiting RL, die
uner is verbonden met de rechterrichtinglampen
van de voorwagen.
Voor de richtinglampen van de volgwagen bestaat
via een andere spoel een verbinding tussen
aansluiting R en 54R en via draad nr. 740 bw naar
de stekerdoos en van hier naar de richtinglampen van
de volgwagen.
De stroom door de spoelen sluit de relais, waardoor
via draad nr. 78 wt-bw de richtingaanwilzercontrole-
lamp voor de voorwagen gaat branden, terwijl de
controlelamp voor de volgwagen wordt gevoed via
draad 780 wt-bw.
De capaciteit van de richtingautomaat is aangegeven
op het huis. Bijvoorbeeld (3 + 1) x 21 W. Dat wil
zeggen dat het trekkend voertuig zowel aan de linker-
als aan de rechterzijde moet zijn uitgerust met 3 richtingr.
lampen elk van 21 Watt, terwijl de volgragen aan
iedeie zilde voorzien moet zijn van één richtinglamp
van 21 Watt.
ledere verandering in aantal of vermogen van de
richtinglampen heeft het niet correct functioneren van
de controlelampen tot gevolg terwijl eveneens de levens-
duur van de automaat wordt bei'nvloedt.
Wil men het voertuig uitrusten met meer lampen dan
op de richtingautomaat is aangegeven, dan is het nood-
zakeliik om gebruik te maken van een relais.
Een en ander is schematisch weergegeven in fig. 3.

CS - Contactslot
RA - Richtingautomaat
RS - Richtingschakelaar
RLI - Richtinglampen standaard
RL2- Richtinglampen extra
RE - Relais

- Standaard schakeling

- Extra schakeling
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R ichtingaanwiizer automaat

Fabrikaat Stribel.
Mits niet nadrukkelijk anders vermeld, kan men als
vuistregel aannemen, dat de zekeringen gebruikt in
een 24V installatie, 5 Ampère zekeringen behoren te
zijn. Dit geldt ook voor de zekeringen van de richting
aanwijzer instal latie.
Wanneer een I Ampère zekering is toegepast zal bii
eventuele kortsluiting in het circuit de richtingauto-
maat eerder defect zijn dan de zekering is doorgebrand.

Pechlampen

Door de pechlampen "aan" te zetten, worden ondermeer
de aansluitingen 30 en 30b met elkaar doorverbonden.
De accuspanning staat nu via draad nr. 30, welke is

afgetakt vòòr de hoofdschakelaar, en via draad nr. 001
rd, de pechschakelaar @ en draad nr. 76 bw op
aansluiting 15 van de richtingaanwijzer automaat (to).
Het bloksignaal aan uitgang 49a van de richtingaan-
wijzer automaat staat via draad nr. 760 bw op aan-
sluiting 49a van de pechschakelaar @. Door het "aan"
zetten van de pechschakelaar is een verbinding ontstaan
tussen de aansluiting 49a en de aansluiting R en L. Het
bloksignaal staat nu via de draden 731 bw en 741 bw
en respectievelijk via draad nr.732bw en742 bw ook
op de aansluitingen R en L van de richting automaat.
Zoals reeds vermeld bij de richtinglampen zijn de
aansluitingen R en L inwendig respectievelijk
verbonden met aansluitingen RL en LL, en voor
de volgwagen met respectievelijk 54R en 54L. Alle
knipperlampen zullen dus gelijk gaan knipperen. De
controlelamp van de pechschakelaar wordt inwendig
verbonden met aansluiting 49a van de pechschakelaar.


