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DE CENTRAALKAST

Onder de centraalkast verstaat men de verzameling
componenten welke zich bevindt onder de kunststof
afschermkap bil het koppelingspedaal.
De lay-out van de centraalkast is weergegeven in bij-
gaande tekening en de hierop voorkomende
componenten zijn:

@ Richtingaanwijzerautomaat

@ Zoemer

@ Hoofdschakelaar polariteitsdiode
Alleen bij electrische hoofdschakelaar.

@ Het grootlicht relais

@ Het dimlicht relais

@ Het mistlamp relais (standard niet aanwezig).
De bedrading van dit relais is standaard wel
aanwezig.

@ Het relais voor de stuurslot beveiliging

@ | Zekeringdozen.
I Voor de indeling van de zekeringen raadplege

@ ) men subgroep: "zekeringen".

@ Het intervalrelais voor de ruitewissers.
In de standaard uiwoering is dit niet aanwezig,
maar kan gemonteerd worden als accessoir.
Zie hiervoor subgroep: " Ruitewissers".

@ Het contact relais, dat wordt bediend door
het stuurslot.

CONN.S.S. De connector voor de bedrading van het
stuurslot.

CK-ZT Dit ziin drie multi-stekers welke zich in de
BN centraalkast bevinden en resp. de kleuren
WT hebben zwart, bruin en wit.

De contacten van elke steker zijn genummerd
met de nummers van 1 t/m 15.
In de deelschema's worden deze verbindingen
aangEleven met bijvoorbeeld: CK-ZT-4
Dit betekent:
CK - de hier toegepaste verbindingsteken

bevindt zich in de centraalkat.
ZT - de kleur van deze steker (zwart).
4 - de in dat deelschema gebruikte ver-

binding heeft op de steker het nummer
4.

CK-CB Het zich in de centraalkast bevindende
contactblok.
Het contactblok heeft zowel een plus als een
min aansluiting.
De plusaansluiting is zowel op de lay-out
tekening als op het grote bedradingsschema
aangeduid ms1 +24.
Ook in de deelschema's wordt deze aandui-
ding gebruikt en verwijst dan altijd naar dit
aansluitpunt.
De min aansluiting wordt aangeduid met de
M.
Bij eventueel aansluiten van extra verbruikers
kan men gebruik maken van deze twee
aansluitingen.

Bij het demonteren van de cabine kan men de electriscte
verbinding tussen chassis draadboom en cabinedraadboom
verbreken door de draden van de plus en de min aanslui-
ting van het CK-CBcontactblok los te nemen en de
multistekers uit de contrastekers te nemen.
Daarna moet nog de kabelboomklem op de centraalkast
uorden gedemonteerd, waarna de draadboom door de
cobinevloer kan worden gevoerd.
Let rvel: alvorens met deze werkzaamheden te beginnen
moet eerst de accukabel worden losgenomen.
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