
SCHEMA 658247
RUITEWISSERS EN
RUITESPROEIERS

RUITEWISSERS EN RUITESPOEIER

ALGEMEEN

De ruitewisser-installatie kan alleen bediend worden
als de sleutel van het stuurslotkontaktschakelaar @ in
de stand "kontakt" staat. Het kontaktrelais @wordt
dan bekrachtigd en er ontstaat een verbinding tussen
de kontakten 30 en 87 van dit relais.
Nu komt er vanaf de batterijen via draad 14 rd, kontakt
30-87, zekerins @c en draad 82 rd spanning te staan
op aansluitpunt 15 van de wis/wasautomaat @.
Ook staat er dan spanning via draadS2 rd op het
aansluitpunt 15 van de kombi-schakelaar @ alsmede
op aansluitpunt 53 a van de ruitewissermotor @.

Stand I (lage snelheld)
In stand 1 van de kombi-schakelaar worden intern de
aansluitingen 15 en 53 verbonden, zodat dan via
draad 83 gn spanning op aansluitpunt 31b van de
wis/wasautomaat staat. Vervolgens van 31b over het
schakelkontakt op aansluiting S, om via draad 82'l gn
te komen op aansluiting 53 van de ruitewissermotor.
Dit is de aansluiting voor het lage toerental.
De andere zijde van de ruitewissermotor is verbonden
met de massa zodat de stroomkring nu gesloten is en
de motor zal gaan draaien.
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Uitschakelen
Om de ruilewissers te stoppen moet de kombi-
schakelaar weer in de stand 0 gezet worden. ls dit
gebeurd dan ontstaat de volgende situatie. Als de
ruitewissermotor draait dan zullen door middel van
een metalen ring de sleepkontakten 53a en 31b met
elkaar worden verbonden en komt er via draad 826 gn
spanning te staan op aansluiting 31b van de kombi-
schakelaar. Deze aansluiting 31b, is weer verbonden
met aansluiting 53, zodat via draad 83 gn, inwendig
kontakt van de wis/wasautomaat en draad 821 gn
spanning staat op aansluiting 53 van de
ruitewissermotor. Deze situatie blijft net zolang
bestaan tot dat de ruitewissers weer in de nulstand
zijn gekomen.
Op dat moment wordt de verbinding lussen de
sleepkontakten 53a met 31b van de ruitewissermotor
verbroken zodat de voedingsspanning op aansluiting
53 wegvalt.
Tevens wordt het sleepkontakt 31b met de massa
verbonden zodat de motor wordt kortgesloten en
direkt zal stil staan.

Stand 2 (hogesnelheid)
In stand 2 van de kombi-schakelaar is aansluiting 15
verbonden met 53b en komt er spanning viadraadS22
gn op aansluiting 53b van de ruitewissermotor. Dit is
de aansluiting voor het hoge toerental.
Om de ruitewissers weer te stoppen moet de kombi-
schakelaar van stand 2 via stand 1 (laag toerental)
naar sland 0 geschakeld worden.
Nu ontstaat er weer dezelfde situatie zoals
beschreven is bij het uitschakelen.

Stand 3 (lnterval)
Als de kombi-schakelaar in de stand J gezet wordt dan
komt er via draad 825 gn op aansluiting J van de
wis/wasautomaat spanning te slaan. Hierdoor wordt
het inwendig relais even bekrachtigd en er ontstaat
dan even een verbinding tussen de aansluitingen 15
en S, waardoor via draad 821 gn spanning komt te
staan op aansluiting 53 van de ruitewissermotor. Dit
even lnschakelen herhaalt zich ongeveer op de ca.
5 sec.
Deze tijd wordt ook welde intervaltijd genoemd. Het
uitschakelen gebeurd weer met de kombi-schakelaar.
Deze moet weer in de stand 0 gezet worden.

Wissen/wassen
Met behulp van de drukschakelaar \ lW, die zich ook
op de kombi-schakelaar bevindt, komt spanning te
staan op het wasserpompje @. Het inwendig relais
blijft nu zo lang bekrachtigd tot dat de ruitewissers 2
volledige bewegingen hebben gemaakt.
De tijd dat het wasserpompje bekrachtigd is, is
afhankelijk van de tijd dat de drukschakelaar \ /W
ingedrukt wordt.

Wasserpomple


