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VERLICHTING

De verlichting aan de buitenzijde van het voertuig is zo
geschakeld dat deze alleen dan in gebruik kan worden
genomen als de hoofdschakelaar gesloten is.
Via draad nr. 18 staat dan spanning op aansluiting nr. +
van lichtschakelaar @.
Deze schakelaar heeft drie standen:
stand 0 = uit
stand | = stadslichten, achterlichten etc.
stand ll = koplampen.

Stadrlichten ed.

Door lichtschakelaar @ in stand I te plaatsen worden
zijn contacten "1" met elkaar verbonden en kan
er nu via draad 50 gl en zekering nr. 5 een stroom
vloeien naar de contourlampen, stadslichten, breedte-
lichten en achterlichten welke zich aan de linkerzijde
van het voertuig bevinden, terwijl dezelfde componenten
aan de achterzijde van het voertuig worden gevoed via
zekering nr. 6. Via dezelfde zekering wordt ook de
dashbgrd verlichting (combi-instrument, tachograaf
enîoérenteller) gevoed. In dit circuits is schakelaar @
opgenomen, waarin zich een regelbare weerstand be-
vind, waarmee de verlichtingsterkte kan worden
geregeld.

Koplampen

Door de lichtschakelaar @ in de stand ll te plaatsen
worden zijn contacten "2" met elkaar verbonden
De stadslichten e.d. blijven normaal branden, terwijl
tevensvia draad nr. 517 gl spanning staat op aansluiting
nr. 56 van de dimschakelaar @.
Deze schakelaar heeft twee standen t.w. dimlicht en
grootlicht.
In de stand "dimlicht" bestaat er een verbinding tussen
de contacten nr. 56 en 56b, waardoor de spoel van relair

@ wordt bekrachtigrd. De contacten van dit relais
sluiten dan en gaan de dimlichten links zowel rechts
branden resp. via zekeringen 3 en 4. De dimlichten
zijn de twee buitenste koplampen.
Door de dimschakelaar in de stand "groot licht" te
zetten wordt de verbinding verbroken tussen de
aansluitingen 56 en 56b. De spoel van relais @ wordt
dan bekrachtigd, waardoor de contacten van dit relais
sluiten. Hierdoor gaan via de zekeringen 1 en 2 alle
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vier de koplampen branden. Omdat de buitenste
lampen met duplo lampen worden gvoerd, wordt hier
vanzelf sprekend ook overgeschakeld van dimlicht naar
grootlicht.
.Tevens gaat de controlelamp @. op het dashbord
branden-. .{
Om het "lichtsignaal" te geven moet de hefboom van :i;
de dimschakelaar tegen de veerdruk in worden bewo .f
gen, waardoor de contacten nr. 30 en 56a met elkaar vo

worden doorverbonden. Ook nu wordt relais @
bekrachtigd en zullen alle lampen die op dit relais zijn
aangesloten gaan branden. ln feite die lampen die
ook branden als "grootlicht" is ingeschakeld.

Mistlampen

De wettelijke voorschriften met betrekking tot voeren
en aansluiten van mistlampen verschilt van land tot
land, Het is daarom noodzakelijk om, alvorens,deze
werkzaamheden te verrichten, na te gaan welke
bepalingen in het betreffende geval van kracht zijn.
In het bijgaande verlichtingschema is de schakeling
zo gemaakt dat de mistlampen alleen dan kunnen
zijnlworden ingeschakeld als de lichtschakelaar 30
in de stand ll (koplampen) staat en de dimschakelaar
in de stand "dimlichtenl' is geplaatst. Om de mist-
lampen dan te laten branden moet de mistlamp-
schakef aar @ "aan" worden gezet. Via de draden
518 gl en 522 wordt nu de spoel van relais @
bekrachtigd. De contacten van dit relais sluiten dan en
de mistlampen @ worden dan via zekering 23-8A
en de draden 521 rd en 523 gl gevoerd.
Het relais voor de mistlampen @ kan worden aange-
bracht in de centraalkast op de daarvoor opengelaten
plaats zoals aangeg€ven in de subgroep "centraalkast".
De bedrading voor de mistlampen is in de draadboom
aanwezig en aangesloten op de sokkel.

Mistachterlamp @
De voeding voor de mistachterlamp wordt op die plaats
van de zekeringdoos afgetakt waar spanning staat als
de stadslicht e.d. zijn ingeschakeld t.w. bijde zekeringen
5 en 6. Via schakelaar @, draad nr. 520 gl, zekering
10-5A en draad nr. 524 gl kan dan een stroom lopen naar
de mistachterlamp.
Tevens wordt dan via draad nr. 771-wt-bw de controle-
lamp @ voor de mistachterlamp gevoed.


