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Flg. 1 Schema "lnbouw-VlsAR" 1e ultvoerlng
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Fig. 2 Schema "lnbouw-VlsAR" 2e ultvoerlng

' bestaande kabinedraadboom

De VISAR-unit is aangesloten met een 2S-polige steker waarvan de aansluitpunten willekeurig in het schema zijn
weergegeven.
De 2 groene konnektoren A en B zijn bestemd voor hel testen en bevinden zich in de nabijheid van de VISAR-unit.
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In de voertuigen kunnen verschillende VISAR-uitvoeringen gemonteerd zijn nl:

Type 1: De "inbouw-VlSAR" 1e ultvoering (zie Fig. 1).
Herkenbaar aan de ingebouwde verbruiksmeter en schakeladvieslampjes in het instrumentenpaneel.

Type2: De "inbouw-VlSAR" 2e ultvoerlng (zie Fig. 2).
ln produktie vanaf chassisnummer 252112.
Herkenbaar aan de gekombineerde brandstofuerbruiksmeter/toerenteller.
Overige kenmerken van deze uitvoering zijn:
1. Eén elektronische VISAR-unit (DAF nr. 283612) voor alle voertuigen die met VISAR kunnen worden

uitgerust.
2. De vuldrukgever is dichter bij de motor geplaatst in een separaat kastje.
3. De elektronische unit wordt met een 2S-polige steker aangesloten.

Indien zich in de praktijk problemen voordoen met de VISAR moet de oorzaak hiervan systematisch worden
opgezocht.

1. Kontroleer/herstel de voedingsspanning van de V|SAR-installatie.
(Bij ingeschakeld kontakt dient op draad 150 rd en indien aanwezig draad727,24Y te staan).

2. Kontroleer/herstel de werking van de VISAR-lampjes en de verbruiksmeter zoals omschreven onder
''KONTROLE LAMPJES EN METER'"

3. Kontroleer alle binnenkomende signalen door een testrit te maken zoals omschreven onder
"TESTPROCEDURE'"

4. Herstel de gevonden fouten zoals omschreven onder "OPHEFFEN VAN STORINGEN".

KONTROLE LAMPJES EN METER

Bij het inschakelen van het kontakt moet(en):

- één of meerdere lampjes even oplichten (kontroleer de lampjes die nibt oplichten, 24 V-2 W en vervang deze
indien nodig).

- De wijzer van de verbruiksmeter bewegen. lndien dit gebeurt is de meter en zijn bedrading in orde. ls dit niet het
geval voer dan eerst de testprocedure uit alvorens onderdelen uit te wisselen.

TESTPROCEDURE

ln de elektronische VISAR-unit is een testprogramma opgenomen (bij type 1 echter pas vanaf serienummer
82051741.
De unit is zo geprogrammeerd dat gedurende de testrit achtereenvolgens wordt gekontroleerd of alle benodige
signalen in de VISAR-unit binnenkomen en of deze aan de desbetretfende meters worden doorgegeven.
E.e.a. wordt zichtbaar gemaakt doordat de verbruiksmeter achtereenvolgens gaat funktioneren als:
- vuldrukmeter
- snelheidsmeter
- toerenteller
Van deze volgorde kan niet worden afgeweken.
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ALVORENS MET DE TESTRIT TE BEGINNEN DIENT EERST HET TESTPROGRAMMA TE WORDEN
INGESCHAKELD EN WELALS VOLGT:

Bil type 1

Op de S-polige konnektor D van de VISAR-unit (zie Fig. 1) dient èen lampenset (DAF nr. 664831) aangesloten te
worden.
Het schakelaartje op deze lampenset dient zo geschakeld te worden dat zowel het op- als terugschakeladviestampje
gaan branden.

Bljtype 2
Op de groene 6-polige konnektor A (zie Fig. 2) dient het koppelsnoer DAF nr. 694882 (zie Fig. 4, ll) te worden
aangesloten.
Bijvoertuigen waarin geen schakeladvieslampjes zitten (bijv. bussen met een automatische transmissie) dient op dit
koppelsnoer tevens de lampenset DAF nr. 664831 aangesloten te worden (zie Fig. 4, l).
(De stand van het schakelaartje op deze lampenset is hier niet van belang).

DE TESTRIT

Om de verbruiksmeter nu als vuldrukmeter te laten funktioneren moet men bU type 1 tijdens het rijden eerst volgas
geven totdat het afregeltoerental wordt bereikt, waarna bij dalend toerental de opschakeladvieslamp uitgaat.
Nu brandt alleen nog de terugschakeladvieslamp.
Bij type 2 brandt de terugschakeladvieslam p zodra met het voertuig gereden wordt.
Schakel vervolgens rustig door naar een hoge versnelling zonder hierbij de 2000 omw./min. te overschrijden, omdat
anders de VISAR unit automatisch doorschakeld naar het volgende programma.
Om vuldruk op te bouwen moet nu vanaf 1000 omw./min. worden geaccelereerd.
Op de verbruiksmeter kan nu de vuldruk als volgt worden afgelezen.

20ll100 km komt overeen met 20 kPa = 0,2 bar
30 l/100 km komt overeen met 30 kPa = 0,3 bar enz . . .

Het doorschakelen naar het volgende programma gebeurt als volgt:
a. Bij automatische versnellingsbakken.

Zet de automatische transmissie in de neulraalstand.
Laat het toerental dalen tot ca. 500 omw./min. en geef vervolgens volgas totdat het afregeltoerental wordt bereikt.
Laat het toerental dalen tot ca. 1000 omw./min. en zet de lransmissie weer in de rijstand.

b. Bij alle andere versnellingsbakken.
Ontkoppel en laat het toerental dalen tot ca. 500 omw./min., geef vervolgens volgas totdat het afregeltoerental
wordt bereikt.
Laat de koppeling weer opkomen en het toerental tot ca. 1000 omw./min. dalen.

Het terugschakeladvieslampje gaat uit en het middelste lampje moet gaan branden.
De verbruiksmeter geeft nu de snelheid aan. Vergelijk deze aanwijzing met die van de tachograaf.

50l/100 km komt overeen met 50 km/h.
60l/100 km komt overeen met 60 km/h. enz. . .

Schakel nu door naar het volgende programma zoals hiervoor bij a) of b) is beschreven.
Het middelste lampJe gaat nu uit en het opschakeladvieslampJe moet gaan branden.
De verbruiksmeter geeft nu het toerental aan. Vergelijk deze aanwijzing met die van de toerenteller volgens
onderstaande tabel.

Toerenteller
omw./mln.
1200
1400
1600
1800
2000

Breng na deze testrlt de Installatle weer In de normale toestand terug

Verbrulksmeter
l/100 km
ca.30
ca.40
ca.50
ca.60
ca.70



OPHEFFEN VAN STORINGEN

Indien tijdens een fase van de test geen aanwijzing op de verbruiksmeter verkregen wordt dient als'volgt te worden
gehandeld:
a) Geen vuldrukaanwljzlng

- Kontroleer/herstel het vuldrukslangetje (knikken of lekkage).

- Kontroleer/herstel de bedrading naar de verbruiksmeter.

- Bij type 2 dient tevens de bedrading naar de vuldrukgever alsook de gever zelf gekontroleerd/vervangen te
woràen door, bij draaiende motor met een voltmeter de spanning te meten, op de 2S-polige steker tussen de

draden 72 en massa (28 V) en tussen de draden 726 en 713 (ca. 17 V).

b) Geensnelheldsaanwlizlng
lndien zowel de verbruiksmeter alsook de tachograaf geen aanwijzing geven vervang dan de snelheidsgever
en/of bedrading.
Wel een aanwifzing op de tachograaf wijst op een defekte draad tussen het C3-kontakt van de tachograaf en de

VfSAR-unit (zie schema's 1 of 2).

c) Geentoerenaanwllzing
lndien zowel de verbruiksmeter alsook de toerenteller geen aanwijzing geven dan de toerengever en/of bedrading
vervangen/herstellen.

Als de verbruiksmeter na het herhalen van de test nog geen ehkele aanivijzing geeft díent eerst de meter vervangen

te worden.
tdien nu nog geen aanwijzing wordt verkregen of als er tijdens een enkele fase van de test geen aanwijzing is dient na

bovenstaande kontroles/herstellingen de elektronische unit vervangen te worden.

VERVANGEN VAN DE ELEKTRONTSCHE UNIT EN/OF DE VERBRUIKSMETER

Blj type 1

- Vervangen van de verbruiksmeter kan zonder meer geschieden.

- Bij vervànging van de elektronische unit dient erop gelet te worden dat de juiste unit, behorende bij dit voertuig
gemonteerd wordt (zie typeplaatje op de ùhit). -'

;

Bll type 2
- Bij vervanging van'de verbruiksmeter/toerenteller dient de juiste uitvoering gekozen te worden (let op

kleurvlakken in de toerenteller).

- Omdat nog slechts één elektronische unit geleverd wordt dient m.b.v. schakelaartje A (zie Fig. 5) hel juiste

motortype te worden ingesteld.

- Bij vervanging van de verbruiksmeter en/of de elektronische unit dient de toerenteller m.b.v. instelschroef B (zie

Fig. 5) bij draaiende motor afgesteld te worden.
Om dit uit te kunnen voeren dient de elektronische unit losgenomen te worden zodat tussen de unit en de

25-polige steker een verlengkabel (DAF nr. 694883) gemonteerd kan worden de unit is nu gemakkelijk bereikbaar.
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Als referentietoerenteller kan gebruik gemaakt worden van:
a) Een aparte elektronische toerenteller.
b) Een bokende DAF toerenteller die aangesloten kan worden op de groon +-polige konnektor B (zie Fig. 2).

Aansluiten als weergegeven in Fig. 3.
De te gebruiken toerenteller voor DHS DAF nr. 656742

DKX DAFnr.649261
DKCLDAF nr.649261
bKFL DAF nr.649261
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Schakelaarstand
0
1

2
c
D

Motortype
DKX
DHS
DKTD
DKFL
DKCL

F19.5

Let op
Indien het voertuig is uitgerust met een
versnellingsbak met prisè-direkt moet de
doorverbinding tussen de aansluitpunten 2 en 3 op de
25-polige steker worden verbroken.


