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z KERINGEN EN CENTRAALKAST
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utomatische zekering @ en de zekeringen
@0, @0, c, d, ziin voor het kontaktrelais
gel hakeld en wel om de volgende redenen.
De

@

De

the

utomatische zekering is eigenlijk een
ische schakelaar.
'zekering
vormt een beveiliging voor de

lic schakelaar.
Ste dat er in de lichtschakelaar of in de
ading van de verlichting een kortsluiting
ont taat, dan zal de automatische zekering de
S
n ingstoevoer onderbreken.
W

deze zekering niet in de schakeling

nomen, dan zou er bij een eventuele slu iting

ogelijkheid kunnen ontstaan dat de
sc kelaar en bedrading zou verbranden, omdat
de erl ichti ngsschakelaar rechtstreeks op de
bat erijen is aangesloten.
de

ngen @u is de beveiliging van het uurwerk
van de tachograal. Dit uurwerk moet te allen tijde
o
r spanning blijven staan om de juiste tijd
aa te geven.

Zekering @c is de beveiliging van de

waarschuwingsknipperlichtinstallatie (en indien
opgebouwd de standverwarming).
De waarschuwingsknipperlichtinstallatie moet
ook kunnen werken als men door pech het
voertu ig verlaat.

Zekering @o is de beveiliging van de

interieurverlichting, standverwarming en

rad i o/cassett

e

reco rde r.

Ook deze komponenten moeten buiten het
kontaktrefais om bediend kunnen worden.
Zekering @o is de beveiliging van de

sigareaansteker.

Zekering @c is de beveiliging van de stuurslot-

kontakt-schakelaar en het kontaktrelais alsmede
voor het grootlichtsignaal.
Het grootlichtsignaal moet ook bediend kunnen
worden bij uitgeschakeld kontakt.

WAARDEN EN FUNKTIES VAN DE ZEKERINOEN
De zekeringen zijn ondergebracht in relals- en
zekeringvoetjes die gemonteerd ziJn in de
centraalkast. Het relais wordt vernoemd met een
cijfer met daarachter een a (biiv. @").
Zekeringen worden vernoemd met een ciifer met
daarachter een b, c of d (bifv. @o).
De waarden en funkties van de2ekeringen zlfn de

volgende.

= 5 A Parkeerlicht en achterlicht links
c = 5 A Parkeerllcht en achterlicht rechts
d = 7,5A RichtingaanwiJzerautomaat
b = 5A Dimlicht links
c = 5A Dimlicht rechts
d = 5A Instrumentenverllchting, bediening
b

mistlampen

@o

= 5A Grootlicht

líìc =
éo
v =

links, kontrolelamp

grootlicht
5 A Grootlicht rechts
5 A KontrolelamPoft, meters en kontrole
dif f erentieelblokkeringen

= 5A Bediening stoPlichten
ór = 5 A Stoplichten, waterafscheider
óo = 5 A Hefinrichting, véntilatorkoppellng
éo = 7,5 A Mistlampen vÓór, achteruitrijlamp
Èór = SAGloeien
@o = 1O A Elektrisch raamapparaat, verwarmde

(llto

spiegels

@o = SAVisar
(Ór. = 5 A Ruitewis/was-intervalinstallatie
óo = 7,5 Kachelmotoren
éo = 7,5 A Tachograaf (meetsysteem)
ó. = 15 A Stuurslot, kontakt-, startschakelaar,
grootlichts ignaal

= 5A Interieurverlichting, radio
óo = SATachograaf (klok)
é. = 7,5 A Waarschuwingsknipperlicht-

6z)o

@o

=

installatie
SASigareaansteker
10 A nutomatische zekering voor de

ó = voeding van de verlichting
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W ER KPLAATS I N STR UCTI ES

LAV.OUT CENTRAALKAST
In d

centraalkast bevinden zich alle

ko ponenten die niet strikt plaatsgebonden zijn.
Oo worden in de centraalkast verschillende
dra dbomen van de kabine door middel van
kon ektoren met elkaar verbonden.
Dez centraalkast bevindt zich op de motortunnel
tus en chauf feur en bijrijder.
In d centraalkast bevinden zich de volgende

ko
Sta

ponenten:
Optional
15. Elektronische unit Visar
16. Elektronische unit Visar
17. Relais automatische bedientng sleepas

aard

hakelaar parkeerrem
2. eerstand i nstru mentenverl icht i ng
3. onnektor t.b.v. Webasto
4. elais wis-was-i nterval
5. oemer luchtdrukvoorraad
6. icht ingautomaat
1.

7.

ekeringen

8.

elais
elais
elais
elais

9.
10.
11.

18. Reserve (Webasto)

19.
20.
21.
22.

stuurslotbevei I ig ing

Relais mistlampen voor
Reserve (Webasto)
Reserve (Webasto)
Reserve (Webasto)

dim licht

grootlicht
stoplicht

12. on nektoren
on takt re la is
14. utomatische zekering verlichting

13.

E=5

A
@=7,5 A
O=1o A
o=15 A

C

14

