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Ruitewisserinstallatie.

De ruitewisserinstallatie kan alleen in werking worden
gesteld als de hoofdschakelaar gesloten is en het contact
"aan" staat i.c. de sleutel van het stuurslot is omgedraaid.
Door de ruitewisserschakelaar @ in stand I te zetten
ontstaat een verbinding tussen de aansluitingen 53a
en 53 van deze schakelaar. Met het contact "aan"
loopt nu een stroom via draad nr. 15 rd en 82 rd en
de nu bestaande verbinding tussen de aansluitingen
53a en 53, om vervolgens via draad 822 gn en aansluiting
S| over de ruitewissermotor naar massa te vloeien.
De ruitewissermotor draait nu met lage snelheid.
Door de ruitewisserschakelaar @ in stand ll te zetten
ontstaat een verbinding tussen de aansluitingen 53a en
53b van deze schakelaar.
Met het contact "aan" loopt nu een stroom via draad
nr. 15 rd en 82 rd en de nu bestaande verbinding tussen
de aansluitingen 53a en 53b, om vervolgens via draad nr.
83 gn over de ruitewissermotor naar de massa te vloeien.
De ruitewissermotor draait nu met hoge snelheid.
Wordt de ruitewisserschakelaar @ "af" gezet in stand 0,
dan behoren de ruitwissers automatisch af te slaan in de
parkeerstand.
Met de ruitewisserschakelaar in de stand 0, bestaat een
verbinding tussen de aansluitingen 31b en 53 van deze
schakelaar.
Met het contact "aan" staat er via draad nummer 82 rd
altijd spanning op aansluiting 53a van de ruitewisser-
motor. Staat de ruitewissermotor niet in de parkeerstand,
dan is er via de stalen ring in het tandwiel een verbinding

5-eot
tussen de sleepcontacten van de aansluitingen 53a en
31 b.
Er loopt nu een stroom via de sleepcontacten en de nu
bestaande verbindingen tussen de aansluiting 31b en 53
van de schakelaar naar aansluiting 53 van de ruitewisser-
motor.
De motor blijft hierdoor draaien totdat het sleepcontact
van aansluiting 53a in de uitsparing van de stalen ring
komt.
De stroomkring wordt hierdoor onderbroken en de
ruitewissermotor stopt.
De ruitewissermotor is aangebracht onder het dashboard
aan de biiriiderszijde.

Ruitesproeier

Door de ruitesproeierschakelaar @ te sluiten (tegen

veerdruk in) komt de massaverbinding tot stand van de
ru itesproeierpomp.
De voeding voor deze pomp vindt plaats via draad nr. 82
rd, waarvan de spanning wordt afgetakt bii aansluiting
53a van de ruitewissermotor'door middel van draad
nr. 823 gn.
In de tekening is er een verbinding aangegeven tussen
de draden nr. 81 gn en 81 1 gn. ln werkelijkheid bestaat
deze verbinding uit een draad die zich bevindt in de
stekerplug, die bedoeld is voor een eventueel in te
bouwen interval relais. Deze stekerplug (CONN. lR)
bevindt zich in de centraalkast.
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RU ITEWISSE R I NSTAL LATI E MET I NTE RVALSCHAKE LAAR

Als het voertuig wordt uitgerust met een intervalschake-
laar dan moet deze gemonteerd worden achter het dash-
board bij de zekeringendoos. Hiervoor kan gebruik
worden gemaakt van de reeds aanwezige stekerplug.
In de stekerplug zijn zes draden aangebracht, waarvan
de draden 81 gn en 81 1 gn door middel van een korte
groene draad met elkaar zijn verbonden.
Verwijder deze draad en breng het intervalrelais aan.
Om de ruitewissers op de normale manier te laten
functioneren kan deze in werking worden gesteld door
middel van schakelaar @.
Wil men gebruik maken van de intervalschakelaar dan
moet men schakelaar @ in de 0 stand plaatsen en de
schakelaar @ sluiten. Via draad 82 rd en 821 gn komt
hierdoor spanning te staan op aansluiting 1 van de inter-
valautomaat. Door middel van een electrische schakeling
wordt dan met bepaalde tussenposen een impuls gegeven
aan het daarbil behorende relais. Op het moment dat dit
relais niet bekrachtigd is, zijn de contacten 31b en S
met elkaar verbonden. Door de impuls wordt dit contact
verbroken en komt er een verbinding tot stand tussen
de aansluitingen S en 15 van de intervalautomaat 8î.
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De plusspanning, op draad nr. 82 rd aanwezig staat hier-
door respectievelijk via de draden 81 gn de in de nul-
stand staande schakelaar 31 en draad 822 gn op aan-
sluiting 53 van de ruitewissermotor.
De ruitewissermotor begint te draaien. De impuls is
echter van korte duur zodat de verbinding tussen de
aansluiting 31b en S van de intervalautomaat onmiddel-
lijk daarna weer tot stand komt. Toch zal de motor
niet onmiddellijk stoppen want door de verdraaiing
ten gevolg van de impuls is de ruitewissermotor uit
de parkeerstand gekomen. Door middel van de stalen
ring in het tandwiel zijn de contacten 53a en 31b van
de ruitewissermotor met elkaar verbonden. Via draad
82 rd, de contacten 53a en 31b, draad 81 1 gn de
contacten tussen de aansluitingen 31b en S van de
intervalautomaat, de draad 81 gn vloeit er nu een
stroom over schakelaar @, draad 822 gn en de
motor naar de massa. Deze stroomkring blijft bestaan
totdat de ruitewissermotor weer in de parkeerstand
terug komt en de verbinding tussen de contacten
53a en 31b weer verbroken wordt. Deze cyclus
herhaalt zich bii iedere impuls van de intervalautomaat.


