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De richtingknipperlicht-automaat @ zal dan pas in
werking treden als er een belasting (weerstand van de
lampen) in het stroomcircuit is opgenomen.
ls dit het geval dan zal het inwendige relais van de
automaat zich gemiddeld 90 keren per minuut sluiten
en openen, waardoor de stroom naar de lampen ook
telkens onderbroken wordt. De lampen kunnen
worden ingeschakeld door de kombi-schakelaar in de
stand links of rechts te plaatsen of door de schakelaar
ten behoeve van de
waarschuwingsknipperlichtinstallatie @ in te
schakelen, waardoor via het stroomrelais (A) van de
richtingknipperlicht-automaat de lampep in .he!.
stroomcircuit worden opgenomen.
Stroomrelais A bedient de richtinglampen zowel links
als rechts van de motorwagen en stroomrelais B
bedient de richtinglampen zowel links als rechts van
de volgwagen.
Verbinding49a-c is voor het kontrolelampje van de
richtinglampen motorwagen en verbinding 49a-c2 is
voor het kontrolelampje van de volgwagen.
Stroomrelais A zal dan pas verbinding maken tussen ,.

de aansluitpunten 49a-c als de stroom door deze
spoel ongeveer 2 Ampère bedraagt. De richtinglamp
is 24 Yl21 W, dus de stroom is ongeveer 1 A. Op de
motorwagen zijn in dit geval 2lampen links en 2
lampen rechts gemonteerd zodat bij het goed
funktioneren zowel links als rechls, afhankelijk van de
gekozen richting, een stroom vloeit van ongeveer 2
Ampère.

ls er nu éen lamp defekt dan zal de stroom maar 1 A
bedragen waardoor relais A niet bekrachtigd wordt en
.defhalvc -de Veúinding 49a-c niet wordt gemaakt
waardoor het kontrolelampje geen indikatie geeft.
Stroomrelais B maakt pas verbinding tussen de
aansf uitpunten 49a-c2 als de slroom door deze spoel
ongeveer 1 Ampère bedraagt.
Ook voor relais B geldt dat, als aan de volgwagen een
richtinglamp defekt is er dus geen 1 A vloeil, dit relais
ook niet wordt bekrachtigd. Verbinding 49a-c2 zal niet
tot stand komen en het kontrolelampje zal derhalve
geen indikatie geven.
Met de waarschuwingknipperlicht-schakelaar worden
alle richtinglampen tegelijk bediend onafhankelijk van
de stand van de kombi-schakelaar.
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Richtlngaanwijzers
Met het kontakrelais @ gesloten staat de
batterijenspanning via draad 15 rdc, zekering @a,
draad 75 rd, verbinding 1549 van de schakelaar ten
behoeve van de waarschuwingsknipperlichtinstallatie
en draad 76 bw op aansluitpunt 49 van de
richtingaanwijzerautomaat. Vanaf de aansluiting 49a
van de richtingaanwijzerautomaat staat een
pulserende spanning via draad 760 bw op de
aansluitpunten 49a van zowel de kombi-schakelaar
als op de schakelaar ten behoeve van de
waarschuwingsknipperlicht-installatie.
Als de kombi-schakelaar in de stand "links" geplaatst
wordt, is er een verbinding gemaakt tussen de
aansluitpunten 49a en L, waardoor de pulserende
spanning via draad 731 bw ook op aansluitpunt L van
de richtingaanwijzerautomaat staat.

... Inwendig is aansluitpunt L via de slroomspoel A (deze
heeft een zeer kleine inwendige weerstand)
verbonden met aansluitpunt LL, die via de draden 73
bw en 73 bwa weer is verbonden met de linker
richtinglampen van de motomagen.
Ook is er via spoel B een verbinding tussen de
aansluitpunten L en 54L en via draad 730 bw komt dan
de spanning op de stekerdoos voor de volgwageri. De
stroomimpulsen door beide spoelen openen en sluiten
de schakelkontakten van de relais A en B, waardoor
via draad 78 wUbw de richtingaanwijzerkonrolelamp
voor de motorwagen gaat knipperen, terwijl de
kontrolelamp voor de volgwagen knippert via draad
780 wUbw.
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Door de waarschuwingsknipperlichtschakelaar in te
schakelen worden de aansluitpunten 30 en 30a met
elkaar verbonden alsmede de aansluitingen 49a en R
en L.
De pulserende spanning van de
richtingaanwijzerautomaat gaat vanaf aansluiting 49a
via draad 760 bw naar aansluiting 49a van de
waarschuwin gsknipperlichlschakelaar.
Daar deze ingeschakeld is komt de pulserende
spanning ook op de aansluitpunten L en R en via de
draden 731 bwa en741 bwaop de L en R aansluiting
van de kombi-schakelaar om vervolgens via de draden
731 bw en 741 bw op de aansluitpunteh L en R van de
richtingaanwijzerautomaal te komen. Van hieruit gaan
de stroomimpulsen via de 4 spoelen van de relais naar
alle richtinglampen van de motorwagen en die van de
volgwagen.
De beide kontrolelampen @ zullen hierdoor ook gaan
knipperen.
De kontrolelamp in de waarschuwingsknipperlicht-
schakelaar wordt inwendig verbonden met aansluiting
49a waardoor ook deze lamp zal gaan knipperen.

De rlchtingautomaat
De kapaciteit van de richtingautomaat staat
aangegeven op het huis. Bijvoorbeeld (2 + 1)x21 W.
Dat wil zeggen dat het trekkend voertuig zowel aan de
linker- als de rechterzijde moet zijn uitgerust met twee
richtinglampen elke van 21 W, terwijl de volgwagen
aan iedere zijde voorzien moet zijn van één
richtinglamp van 21 W.
ledere verandering in aanlal of vermogen van de
richtinglampen heeft het niet korrekt funktioneren van
de kontrolelampen tot gevolg terwijl eveneens de
levensduur van de automaat wordt beinvloed. Wil men
het voertuig uitrusten met meer lampen dan op de
richtingautomaat is aangegeven, dan is het
noodzakelijk om gebruik te maken van een relais. Een
en ander is schematisch weergegeven in
nevenstaande Figuur.

CR - Contactrelais
RA - Richtingautomaat
RS - Richtingschakelaar
RL1 - Richtinglampen standaard
RL2 - Richtinglampen extra
RE - Relais

- Standaard schakeling

- 
- Extra schakeling
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