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PRINCIPE EN WERKING:

De hoofdschakelaar heeft als functie de verbinding tus-
sen de accu en alle electrische componenten op het voer-
tuig aanwezig te bewerkstelligen of te verbreken.
Een uitzondering hierop zijn componenten zoals
tachograaf e.d. die om wettelijke redenen niet mogen
worden uitgeschakeld door de hoofdschakelaa r.
Het tot stand brengen van de verbinding of het verbreken
hiervan gaat via de aansluít contacten 31a en 31.
ln de hoofdschakelaar bevinden zich twee spoelen; resp.
de intrekspoel, die alleen tijdens het inschakelen kort-
stondig in werking komt en daarna door middel van
een schakelaar automatisch wordt uitgeschakeld en
de inhoudspoel, die na het uitschakelen van de intrek-
spoel voldoende sterk is om de contacten gesloten te
houden.
Wanneer de hoofdschakelaar bedieningsschakelaar @
op het dashboard gesloten wordt, vloeit een stroom van
de plus van de accu via spoel B naar aansluiting 86.
Tevens loopt een stroom over de contacten h en g en
van daar door spoel A naar aansluiting 86. Aansluiting
86 is nu door middel van schakelaar @ en polariteits-
diode @ met de massa verbonden.
Hierdoor is de stroomkring gesloten en worden de
spoelen A en B bekrachtigd, waardoor HS sluit en de
contacten 31a en 31 met elkaar verbonden zijn.
Tegelijk met HS wordt ook stelschroef s bewogen, die
op zijn beurt de contacten g en h open drukt. Daar spoel
A nu onderbroken is blijft HS nu alleen nog gesloten
door de bekrachtiging van spoel B.
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De polariteitsdiode @ is in het circuit aangebracht om
de componenten te beschermen die polariteits gevoelig
ziln. Wordt n.1., om welke reden dan ook, de accu foutief
aangesloten waardoor de plus pool met de massa ver-
bonden wordt, dan zal er zodra de hoofdschakelaar-
bedieningschakelaar wordt gesloten toch geen bekrachti-
gingstroom vloeien door de spoelen van de hoofdschake-
laar, omdat deze stroom nu wordt gesperd door de
polariteitsdiode.
De hoofdschakelaar kan derhalve niet sluiten en zal er
tussen accu en gebruikers geen gesloten stroomkring
ontstaan.
De furrtie van het beveíligingsrelais @ is te zorgen dat
de hoofdschakelaar bij lopende motor niet kan worden
geopend.
De contacten van dit relais, aansluiting 87 en 30, zijn
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parallel geschakeld met de hoofdschakelaar bedienings-
schakelaar.
Als de spoel van dit relais niet wordt bekrachtigd staan
de contacten open. Deze spoel, aansluiting 85 en 86,
is aan een zijde verbonden met massa en de andere zijde
met de D+ aansluiting van de dynamo. Als de motor niet
loopt kan dit punt een spanning hebben van slechts
enkele volts, hetgeen niet toereikend is om het relais
te sluiten.
Bij lopende motor is de D+ spanning I 28V voldoende
om het relais te bekrachtigen.
Hierdoor sluiten de contacten van het relais en via
deze weg ligt aansluiting 86 van de hoofdschakelaar dan
aan massa, ongeacht of de hoofdschakelaar bedienings-
schakelaar geopend of gesloten is.
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De hoofdschakelaar

Lokatie:
De hoofdschakelaar bevindt zich in de doos achter het
spatscherm en onder de accubak.

Testen:
Wanneer de hoofdschakelaar niet correct meer sluit
en/of opent kan men, om vast te stellen of de storing
zich in de hoofdschakelaar zelf of elders op het voertuig
voordoet, de bedrading losnemen van aansluiting 86
van de hoofdschakelaar en daarna aansluiting 86 met
de massa verbinden. De hoofdschakelaar moet dan
sluiten. Bij het verbreken van deze verbinding moet
de hoofdschakelaar weer openen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Sluitspanning
Stroomsterkte op het moment van sluiten

Stroomsterkte bij 24V spanning voor
intrekspoel en inhoudspoel tesamen

Stroomsterkte door de inhoudspoel
bij 24V spanning

De totale ankerweg (afstand B)

Inbrandreserve
Dit is de afstand welke de kern nog moet
afleggen als de contacten HS al aanliggen.

Afstelling stelschroef S
Deze afstelling moet zodanig geschieden
dat het anker nog 0.6 mm kan worden
ingedrukt als de stelschroef S aanligt
tegen schakelaar h.

15 Volt
t2,5 A

r4,5A

0,4 A

4à4,5mm

1à1,5mm

0,6 mm

Opmerking: Heeft men ten behoeve van een stand-
verwarming of welke reden dan ook een
24V spanning nodig terwijl de hoofd-
schakelaar geopend is, dan mag deze
onder geen voorwaarde worden afgetakt
van de hoofdschakelaar bedieningsschake-
laar.


