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MASSA,VERBINDINGEN

ALG EM E EN

Om het goed funktioneren van electrische componenten te
verzekeren, is het noodzakelijk dat de massaverbindingen in
een deugdelijke staat verkeren. Men moet dan ook in alle
gevallen er voor zorgen dat behalve de accupolen ook de
verbindingen tussen accu en chassis, tussen motor en chassis
alsmede tussen carrosserie en chassis, goed electrisch con'
tact maken. Er mag zich tussen deze contacten geen verf
of oxidatie bevinden. Om zich ervan te verzekeren dat op
de plaatsen waar de verf verwijderd moet worden geen oxi'
datielaag kan ontstaan, is het nuttig deze plaatsen in te
smeren met een geleidende vetsoort zoals biivoorbeeld
"coranode " oÍ "rustanode".

DE MASSA VAN COMPONENTEN, VAN
CABIN E-CHASSIS EN MOTOR.

Zowel op het bedradingsschema als op de deelschema's
worden verscheidene componenten rechtstreeks met
massa verbonden om te voorkomen dat deze schema's on'
nodig groot worden en zich telkens duplicaties voordoen.
In werkef ijkheid is de massa echter doorgelust van het ene

component naar het andere, offi tenslotte bii de accu's
met massa te worden verbonden.
Dit geldt uiteraard niet voor componenten die in een
geleídend onderdeel ziin gemonteerd (motorblok, chassis

e.d.) en waarvan het huis reeds inwendig met de min'ziide
van de unit is verbonden zoals watertemperatuurgever,
oliedru kschakelaar enz .

In de cabine bevinden zich 2 punten waar de massadraden
met elkaar worden verbonden (zie afbn.)

De centrale massa in de centraalkast-

Het centrale massapunt achter het instrumentenpaneel tegen het
Írontpaneel.
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WE R KPLAATS INSTR UCTI ES CE NT RAA L KAST

DE CENTRAALKAST

\_

/\

In de centraalkast bevinden zich alle componenten die
niet strikt pfaatsgebonden ziin.
Ook worden in de centraalkast de verschillende draad-
bomen van de cabine door middel van connectoren met

elkaar verbonden.
Deze centraalkast bevindt zich op de motor'tunnel
tussen chau f f eur en biiriider.

In de centraalkart bevinden zich rtandaard de volgnnde

componenten:

drie zekeringhouders '@ A @
richti ngaanwiizerautomaat 0O
Weerstand instrurn.n,.nrrrf ìú,qS @
Wis/was en interval automaat (6,
relais stuurslotbeYqlliging e -.
relais grootlich! 119
Contactrelais SO)

I

I

Optional kunnen worden ingebotrwd:

10-tons sleepashefrelais @ ,^.
Stuurunit WSK versnellingsbak @l
Stuurunit Webasto standverwarAing
2x relais WSK versnellinqbak (1, en

relais mistlampen voor t19 tb;;; t""oiíwarming @ t/m @



F 2800 nedesisn etectro DAF Trrrcks 5.10.1

WE R KPLAATS I NSTR UCTI ES ZEKERINGEN

De zekeringen ziin qdqtgebracht in 3 zekeringhouders
in de centraal k.tt flrÎ .n@ De nummering van

de zekeringen is vanfiàÉs naar rechts gezien vanaf de

voorzijde van de truck; zie nevenstaande tekening.

Funkties en waarden van de zekeringen:

ZEKERINGEN

5A
5A
5A
5A
5A

5A
8A
8A

8A

8A PTO
5A Sturinq WSK versnellingsbak
5A KoplamP wis/wasinstallatie

5A Tachograaf
8A Alarmverfichting

Standverwarming
5A Interieurverlichting

S ta ndverwar m ing
5A G loe irela is

5A Grootlicht controlelamP
Grootlicht Links

5A G rootl ich t R ech ts

5A Dimlicht Links
5A Drmlrcht Rechts
5A Mistlamp achter

Bedienrng mistlampen voor

,&a
b
c

d
e

Hef inr ich ting
E lectromagnetische Ven ti I atorkoppel ing

Kachelmotoren
Ruitewis/was en intervaf instaf latie
Stoplichtschakelaar
3e Remschakelaar
Controlelampen en meters
R ich t ingaanwiizer au tomaat
Aanstekers
Lichtsignaal
Mistlampen voo r

AchteruitriilamP

f
I
h

k
m
n

71' a

b

d
e

k 5A Stads + Achterlicht Links
+ Instr. verl .

m 5A Stads + Achterlicht Rechts
n 5A Contactrelais

Q9, , Reserve
b R eserve

c 5A Relais grootlicht
d l6A Startrelais

f

I
h

I

e tot en me t n reserve
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COMBI.SCHAKELAAR
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Met de combi-schakelaar kunnen de volgende funkties
worden ingeschakeld :

Claxon
Wis/was installatie
Ruitewissers - 2 Snelheden

Intervalstand, elke 8 sec. wordt
éénmaal gewist.

Dimlicht-grootlicht
Grootlicht signaal
R ichtingaanwijzers

WE R KPLAATSINSTR UCTIES COiI B | -SC HA K: LAA F
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VERLICHTING

De verlich ting van het voertu ig is zo geschakeld dat deze
kan worden ingeschakefd zonder dat het voertuig op
kontakt staat.

Dit betekent dat een groot deel van de bedrading, ten
behoeve van de verlichting, constant onder spanning
staat. Bij reparaties aan het verlichtingscircuit is het dus
noodzakef iik de accuklemmen los te maken.

WE R KPLAATS I NSTR UCTI ES VE R LI CHTI NG



STADSVER LICHTING EN INSTRUMENTENVER LICHTING
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WE R KPLAATS I NST R UCTI ES VE R LICHTING

STADSVER LICHTING EN I NSTRUMENTENVERLICHTING

lndien de lichtschakelaar in de stand stadslicht, positie l,
wordt gezet gaan de volgende verlichtingsgroepen
branden.

Stadslichten in de-[oolampen O
Contourlam Pen i.,2;

Breedtel;*; ;à-iiien aanwezig (G,
Achrertichtàn @
I nstrumenten verl ichti ng

De werk ing van de schakeling, volgens nevenstaa nd

deelschema, is als volgt:

Vanaf de accu's staat via de draden 14 Rd a, 14 Rd en

18 Rd spannjng op de aansluitpunten 2 + 3 van de licht'
schakelaar @; . Indien deze schakelaar in de positie I

wordt gezet,óntstaat een verbinding tussen de aansluit'
punten 2 + 3 en 6.
Tevens gaat via de voorschakelweerstand het lampie in de

schakelàar gedimd branden, zodat de schakelaar in't
donker eenvoudig teruggevonden kan worden.
Via aansluitpunt 6 van deze schakelaar en draad.{ -ql

stFt de voedingsspanning nu op de zekeringen o k en

(Zì; m, die de stadsverlichting links en rechts van het

voertu ig scheidqn.
Via zekering iÎ) m en draad 57 gl worden het stadslicht,

contourlicht en breedtelicht aan de rechterziide van het

voertu ig gevoed terwiil via draad 591 gl de achterlichten

reg[1s worden gevoed (eventueel via d-e stekerdoos'G cq.

(&:i. ;;" oe rinkerziide gebeurr hetzelfde via zeÈé'ring

71,: k en de draden 56 gl resp. 59 gl.

Aan deze zekering r@ k zit ook nog clraad 67 gl die de

instrumentenverlichting van stroom voorzlet.

Deze instrumentenverlichting bestaat uit:

Positieverlichting van de beide sigareaanstekers '9
Verlichting van de combi-klok, toerenteller en tacho-

graaf .

Deze verlichting kan men met behulp van schalllaar fO
gedimd of fel lalen branden door *úrstand ,e in sù!
met deze famPies te schakelen

Positie c q. tvmboolverlichting van de diverse schake'

laars.
Alle op het instrumentenpaneel aanwezige schakelaars

zijn inwendig voorzien van een lampie en een voorscha-

kelweerstond. Deze lampies gaan gedimd branden,

zodra de lichtschakelaar in de stand "stadslicht" wordt
gezet.
Hierdoor wordt het symbool in iedere schakelaar

verlicht, zodat in't donker de schakelaars eenvouding

te onderscheiden ziin .



DIMLICHT - MISTLICHT - GROOTLICHT - ACHTERUITRIJLAMP
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F 2800 Redesisn etectro DAF Trucks

DIMLICHT - IVIISTLICHT _ GROOTLICHT
ACHTERUITRIJLAMP

Dimlicht
Door de lichtschakelaar agf in de stand dimlicht (positie
ll) te zetten wordt een verbinding gemaakt tussen de aan'
sf uitpun len 2 + 3 en I van deze schakef aar, terwijl de
verbinding tussen 2 + 3 en 6 bliift bestaan. Dit houdt in
dat het dimlicht gaat branden en het stadslicht bliift bran-

den. Via de lichtschakelaar en draad 517 gl vloeit nu een

stroorn over zekering.A O g en h naar het linker resp.

het rechter dimlicht i 3 ì' .

Mistlicht:
Tevens staat er nu-lpanning op aanslu iting 56 van de
combischakelaar t4/' op de stuurkolom. Als deze schake'
laar in de stand dirnlicht staat, 56 verbonden met 56,q
staat de voedingsspanning via draad 540 gl, zekering QJ i
en draad 518 gl op aansluitpunt 5 van de schakelaar voor
de mistachterlamp e $ . Via draad 518 gf a glaat deze

spanning ook op de ùistlampenschakelaar '.T2'
Dit betekent dat de mistlampen en mistachterlamp
alleen bediend kunnenyuorden in de stand dimlicht.
Indien de schakelaar 3$; nu wordt ingeschakeld zal via

draad 524 gl de mistacl-íerlamp gaan branden, terwijl
tevens het posítie -c.q. controf efampje in deze schakefaar
fel gaat branden.
Als de mistlampenschakelaat '€?' wordt bediend zal via

draad 518 gl a, deze schakelaar en draad 522 gf een
stroom vloeien door de spoel van het mistlamp€nrelais,
zodat de contacten van dit relais slr.riten.
Via het centrafe voedingspunt in de CK, Cf(+, kan er nu
een hoofdstroom vloeien over de gesloten contacten van

het contactrelais AB uia draad 15 Rd b, zekering f0 i

drqad 521 Rd, en de contacten v9Q het mistlampenreJais

f, naar de beide mistlampen (g,,,

Hàt positielampie in de mistlampànschakelaar fungeert
niet afs controlefampie en blijft dus gedimd branden.

G rootl ichtl .--
Wordt de combischakelaa, { l' in de stand grootlicht
gezet dan ontstaat een verbinding tussen de aansluit'
punten 56 en 56a van deze schakelaar, zodat er -een
stroorn kan vloeien via draad 511 gl, zekeringQlp c en

draad 5 1 gl naar de spoel van het grootf ichtrelais.
Dit relais schakelt nu ziin contacten en er kan een hoofd'
stroom vloeien via Cf(+, dtaad l8 Rd a , deze contacten
en de beid e zekeringen '7 1' e en f naar het linker resp.

het rechter grootlicht.
Tevens gaat via zekering 'L1.; e l1e! grootlicht controle'
f ampie in het combi'instrument í37 branden' Zods blijkt
uit de schema's bliift in de stand gíootlicht het dimlicht
en de stadsverlichting branden.

Grootlicht-signaal:
Indien met behulp van de combischakelaar een grootlicht'
Signaal gegeven wordt, ontstaat er een verbindíng tussen

de punten 30 en 56a van deze schakefaar. Dit houdt in dat
er een stroom kan vloeien via Cl(+, draad l4 Rd het
contacîrelais, draad l5 Rd b, zekering 70' h en draad 87
Rd naar de combrschakelaar,00nslurtpuni 56a.
Van hreruit verloopt de stroom als bii grootlicht
besc hreve n

dus dat dit bedieningscircuit 2 maalH ieru it blijkt
gezekerd is.

zekeri6g @ h, en
d .m .v . zek ering

drrQd l4 Rd,
qq iende

Eénmaal voor de combischakelaar,
éénmaal achter de combischakelaar

@..

g€noemde schaietaat @ .

Er kan nu een stroom vfbeien via de CK+,
het contactrelais, draad l5 Rd b, zekering
schakelaar naar de achteruitriilamp.

Achteru itrijlamp:
Als accessoire kan op het voertuig een achteruitriilamp
worden opgebouwd.
Hiertoe moet de versnef f ingsbak worden voorzien van een
schakelaar .

Het aansluitschema is in de schakeling weergegeven, en de
werking is als volgt:
Als het voertuig in de aghteruit wordt geschakeld sluit de



F 2800 *edesisn electro DAF Tnrcks 5-40-l

WE R KPLAATS I NSTR UCT I ES 7910 R ICHTINGAANWIJZE R-
INSTALLATIE

RI C HTI N GAANW IJZE R I N STAL LATI E

De richtingautomaat

De capaciteit van de richtingautomaat staat aangegeven op

het huis. Biivoorbeeld 12 + 1) x21 W. Dat wil zeggen dat

het trekkend voertuig zowel aan de linker'als de rechter'

zijde moet ziin uitgerust met twee richtinglampen elk van

21 watt, terwiil de vofgwagen aan iedere ziide voorzien

moet zijn van één richtinglamp van 21 watt.
ledere verandering in aantal of vermogen van de richting-

lampen heeft het niet correct fulctioneren van de Con'

trolelampen tot gevolg terwiil eveneens de levensduur van

de automaat *otdt beihvloed. Wil men het voertuig uit'
rusîen met meer lampen dan op de richtingautomaat is

aangegeven, dan is het noodzakeliik om gebru ik te maken

u.n.*n relais. Een en ander is schematisch weergegeven in

nevenstaande figuur.

CR - Contactrelais
RA - Richtingautomaat
RS -- R ichtingschakelaar
RLI -- Richtinglampen standaard
RL2 - Richtinglampen extra
R E - Relais

- Standaard schakeling

-- Extra schakeling
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R ichtingaanwUzers

Met het contactrelais geslotgl, staat de accuspanning via

draad l5 Rd b, de zekering l70i g, draad 75 Rd, de schakelaar

tussen de aanslu itingen t é ù''Aé'r.n de pechschakelaa.r @
en draad TEBw op aansluiting 49 van de richtingaanwiizer
automaal Qlì
Met de richitngaanwr;sschakelaar i{},in de stand "links" of
"re6hts" staat vanaf aansluiting 4% van de riChtingaanwii'
zerautomaat, via draad 760 Bw een bloksignaal op de

aansluiting 49a van de pechschakelaar en van de richting-

aanwiisschakel aar.
Als de schakelaar in de stand "rechts" is geplaatst, iS er een

verbinding tussen de aansluitingen 49a en R van schakelaar

f6l),waardoor het bloksignaal via draad 741 Bw ook op

;Ésluiting R van de richtingautomaat staat. Inwendig is

aansluiting R via een spoel verbonden met aansluiting R L,

die via de dradenT4 Bw en74 Bw a weer is verbonden
met de rechter richtinglampen van de voorwagen. Ook
bestaat er via een andere spoel een verbinding tussen aan'

sluiting R en 54R en via draad 740 Bw naar de stekerdoos

en van hier kan de stroorn ziin weg vervolgen naar de

richtingf amP van de volgwagen'
De stroompulsen door de spoelen sluiten en openen de

beide relais, waardoor via draad 78 wt/Bw de richtingaan'

wiizercontrolelamp voor de voorwagen gaat knipperen,
pi*iil de controlelamp voor de volgwagen knippert via

draad 780 Wt/Bw.

PechlamPen

DOOr de peChlampen "aan" te Zetten, Wgrden Onde-lmeer

de aansluitingen 30 en 30a van de pechschakelaar,4l) met

ef kaar verbo,iO.n. Qe accuspanning staat nu via d 'aíd
14 Rd a, zekering 71t O, draad 701 Rd' de pechschakelaar

e^ Oriad 70 B* óÈ éansluiting 49 van de richtingaanwii'

zerautomaat.
Door heî "aan " zetten van de pechlampen is ook een

verbinding ontstaan tussen de aansluitingen 49a en R en L

van dez.e schakel aa(, waardoor de richtingaanwiizerauto-
maat een bloksignaal produceert op aansluiting 49a. Dit

bloksignaal staat nu ook via dr aad 760 Bw, de pechschake-

f aar, de drade n 731 Bw a, 731 Bw, 741 Bw a en 741 Bw

op de aansluitingen R en L van de automaat. Van hieruit

gaan de stroompulsen via de 4 spoelen van de relais naar

alle richtinglampen van de volgwagen en voorwagen' De

berde controlelampen zullen hierdoor ook knrpperen ' De

controlelamp van de pechschakelaar wordt inwendig

verbonden met aansluiting 49a van de pechschakelaar'

waarop het bloksignaal staat

RICHTINGAANWIJZER.
INSTALLATIE
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CONTACT.STARTCIRCUIT

De stuurslot - contact - startschakelaar @}

Het stuurslot heef t 3 standen te weten:

Sund 0
De sleutel kan worden verwiiderd, waardoor de stuuras
c.q. het stuurwiel wordt vergrendeld.
Contact staat af .

Stand I

Contact aan.
De verbruikers kunnen worden ingeschakeld.
In deze stand behoort de sleutel automatisch terug te
komen na het starten.

Stand | |

Starten.
In deze stand wordt de startmotor bediend, terwiil de

ingeschakelde verbruikers bliiven ingeschakeld.

Het stuurslot heeft de taak om desgewenst het stuurwiel

c.q. de stuuras ten opzicht van de stuurkolom te

vergrendelen.
Deie vergrendeling die geheel mechanisch is, wordt door

middel van een pen tot stand gebracht'

Om het stuur te "vergrendelen" moet de sleutel geheel uit
het stuursloî verwiiderd worden.
Om het stuur te "ontgrendelen" moet de sleutef eerst

worden aangebracht en daarna naar rechts gedraaid

worden.

CONTACT - STARTCIRCUIT
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Om te voorkomen dat tijdens het rilden het stuur kan
worden vergrendeld, is het stuursf ot zo ontworpen dat,
gedurende de rit, de sleutef niet kan worden verdraaid.
Deze vergrendeling g€schiedt met behulp van veer A, spoel

B, pen C en schiif D

De werking van het stuurslot is weergeg€ven in neven'
staande afbeelding (onder) .

Poritie l. Rurttoestand.
De sleutel zit in het stuurslot maar is nog niet verdraaid.
Dit betekent dat het stuur nog vergrendeld is. Indien de

sleutel nu naar rechts gedraaid Wordt, wordt het stuur
ontgrendeld en er ontstaat een verbinding tussen de aan'
slu itpu nten 30 en 1 5 .

Poritie ll.
De sta nd ' 'con tact "
Via aansluiting 15, zekering'Î n en aansluitpunt 85 van

het stuurslot wordt nu ook sÉel B bekrachtigd. Deze

bekrachtigingsstroom vi4t tiin weg naar massa via de

contacten van het relaitp9.
Door deze bekrachtiginùíordt pen C tegen de veerdruk
in, in de rustpositie gehouden.
Met het verdraaien van de sleutel is ook schijf D verdraaid,
waardoor de uitsparing nu tegenover pen C staat.

Poritie lll.
De stand "starten"
I n deze stand bliif t spoel B bekrachtigd via de diode
terwijl de schiif D weeÍ meedraait met de sleutel. Indien
de motor nu aanslaat keert de sleutel en daarmee schiif D

weer terug naar . .

Poritie lV.
De stand "contact" (bii draaiende motor)
Bij draaiende motor komt er spanning te staan op de D +'
aansluiting van de dynamo.
Hierdoor wordt relait€} bekrachtigd en opent zijn con-
tacten. Dit betekent dàí nu de bekrachtigingsstroom voor
spoel B onderbroken wordt, waardoor pen C door de veer'
druk in de uitsparing van schiif D wordt gehouden.
De sleutel is nu gebfokkeerd en kan pas weer worden
verdraaid als de motor stilstaat.

WE R KPLAATS INSTR UCTI ES

Dit betekent ook dat bii draaiende motor niet meer kan
worden gestart.

Contact - Sartcircuit

a. In de stand "contact" \^,/ordt via het stuurslot, draad 37

Rd. zekerinqiÎ n en draad 371 RiJ het contactrelais
lG,Lf.rachtigl Oit betekent dat nu via CK + en draad
E no spanning komt te sta3n og de draden l5 Bd a en

t 5 Rd b;n daardoor op alle zekeringen in de zekering'
houder fò.\.--

De zekeringen i j' a, b en c staan via draad 14 Rd altijd
onder spanning ongeacht de stand van het stuursfot.

CONTACT - STARTCIRCUIT

b. In de stand "starten" blijft via de diode in hgt stuur-
slot het contactrelais bekrachtigd, waord(rcr alle
verbruikers ingeschakeld kunnen blijven.
Tevens wordt via aansluigpnt 50 van het stuursfot,
draad 365 zt, zekering @ d en draad 36 zt het start.
relais bekrachtigd, waardoor de startmotor in werking
treedt.
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STARTMOTOR

Technische gegevens

Fabrikaat Bosch
Bosch nr. 0.001.410.067
DAF n r. 241787
Type KB 24V 6 PS

Vermogen nominaal 5,5 kW
Aantal borstels 4
B orsteld ru k 1 200 - I 400 gr.
Axiale speling van het anker 0,2 - 0,6 mm
Minimaal toelaatbare collectordiameter 47 ,5 mm
Minimaal koolborstellengte 17,5 mm
Axiale speling van het rondsef 0,5 - 0,9 mm
Rondselafstand 3,0 - 4,0 mm
Losf aatkoppel vriiloop 0,2 '0,4 Nm
Overbelastingskoppel 140 - 160 Nm
Slu itspanning relais 1 5 V
Spanning onbelast draaien 23 V
Stroom bij onbelast draaien 85 - 1 15 Amp.
Toerental bij onbelast draaien 3700 - 4700 t/min.
Kortsf u itstroomtest:

span n ing 8,5 V
stroom 1220 - 1400 Amp.
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GLOEICIRCUIT
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Aansf u iting gloeispiralen

De aansluiting van de gloeispiralen is weergegeven in het
bedradíngsschema en deelschema, terwiil de practische
uitvoering daarvan is afgebeeld in bovenstaande tekening.
Het kabeloog A 1 van de ingaande kabel 330 heeft een

kleinere d iameter dan het kabeloog I 1 van de uitgaande
kabel. Het is daarom noodzakelijk om de kabelogen op
de iu iste plaats en wilze te monteren, t.w. het kabeloog
B 1 (grotere d iameter) komt tussen de stalen ring C en
het porcelein D, terwiil het kabeloog A 1 (kleine dia-
meter) wordt bevestigd tussen de bovenkant van het
porcelein D en de klemschroef E. De kabel 331 tussen de

gloeispiralen heeft twee verschillende kabelogen A2 en

B 1. Hiervan wordt het kabeloog B 1 (grote diameter)
gebruikt op de uitgang van gloeispiraal 1, terwiil het
kabeloog A2 (kleine diameter) wordt bevestigd op de

ingang van gloeispiraal 2.
Omdat de gloeispiralen in serie staan, is alleen de uitgang
van gloeispiraal 2 (kabeloog 82, grote diameter) via kabel

G met massa F verbonden.
De stalen ring C (DeF nr 126979) dient te voorkomen,
dat bij een eventueel foutieve montage of verbuiging van

kabeloog B kortsluiting ontstaat. Dit is nameliik moge'
liik , doordat het kabeloog dan contact maakt met het

zeskant van het gloeispiraalhuis.

Evenzo is het mogelijk, dat dit kabef oog B zodanig scheef
wordt gemonteerd, dat dit kabef oog contact maakt met
zowel de stalen ring C als met de centrale efectrode H.

De gloeispiraal is dan kortgesloten. Om dit te voorkofnen
moet de ronde kunststof ring K (DAF nr. 6122171
worden gemonteerd.

WE R KPLAATS I NSTR UCT I ES G LOE ICI RCU IT



H

IP-Rd -1.

cK-R d - 12

a

c K-Rd- 1.
a

VDM c K+ l/. Rd r'Rda @ 3rzt cK-Gr-'

rERd

cK-Gr-l
cK-zt-l

o

I

2l

3l

r--

L- _j @ @L

C K-Gn-lt

22Rd

I P-Rd- 3

37lRd a

c K- Gl-7

cK-Gr-8@ 672G1---6 7 2 Gl h

I
-t_l
It rrrl

-
lt -
rl

. cK-Rd-13

3302t



F 2800 Redesisn etectro DAF Tnfds

Zonodig kan als stanhulp gebruik worden gemaakt van
de gloeispiralen.
Om de gloeispiralen in yqrking te laten treden moet
eerst het conractrelais (9 g.rloten worden door middef
van de stuurslotsleutel in de stand "contact" of "starten"
te pf aatsen.
In dezeltanden ziin de aansf uitpunten 30 en 87 van het
relais @ .tt elkaar verbonden waardoor via de draden
l5 RdX 311 Zt spanning staat op aansluitpunt I van de
gloeischakelaar. Indien deze schakelaar (49 wordt be-
diend wordt een verbinding fpmaakt tusÈ-n de aanslg(
tingen 1 en 5, waardoor via drag{ 310 Zt, zekering q, d

en draad 31 Zt het gloeirelais?$wordt bekrachtigd.
Hierdoor staat vanaf de dynamo-.aansluiting $+ via draad
33 Rd, de contacten van het gloeirelais.en draad 330 Zt,
de accuspanning op de gloeispiralen e9
Door de gloeispiralen zal dan een stroom vloeien, ten
gevolge waarvan de gloeispiralen dan warm worden.
Deze gloeispiralen zijn aangebracht in het inlaatspruit-
stuk, waardoor de hierin aanwezige lucht wordt ver'
warmd, alvorens deze naar de cilinders wordt geleid.
Met het inschakelen van de gloeischakelaar wordt het
positiecontrolefampie in de schakelaar rechtstreeks met
de accuspanning op punt I verbonden.
Hierdoor gaat dit lampje nu fel branden en doet het
lampje dienst als controfelampfA
Indien met de lichtschakelaar €0 de verlichting wordt
ingeschakeld gaat het lampie in-le gloeischakelaar dim
branden, en doet nu dienst als positielampie.

LET OP!

De gloeirpiralen Íaan in rerie, waardoor de rpanning
over elke gloeirpiraal 12 V is.

WE R KP LAATS INST R UCT I ES G LOE ICI RCU IT
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LAADCI RCU IT WISSELSTROOM DYNAMO
Kl .28V35 A24 MET AANGEBOUWDE REGELAAR

De wissetstroomdynamo heeft tot taak de electrische
verbruikers op het voertuig te voorzien van de benodigde
electriciteit. Teverìs behoort de dynamo de accU's in een

goede fadingstoestand te houden. Hiervoor is geliik'
stroom nodig.
De wisselstroomdynamo echter geeft een drief asen'wissel'
stroom, die evenwef wordt omgezet in een geliikstroom.
Het eindprodu kt van een wisselstroomdynamo is dus
gelijkstroom.
De ontwikkeling van de haf f geleidertechniek heeft het

mogelijk gemaakt het geliik richten te verwezenliiken
zonde, collector, maar met behulp van dioden. Deze

constructie maakt het mogeliik om het werktoerental'
gebied aanmerkeliik breder te maken.

Het principe van de wissefstroomdynamo is weergegeven

in nevenstaand schema.
De voornaamste onderdelen hiervan ziin:

statorwik kel ingen
vefwikkeling (rotor)
3 plusdioden
3 mindioden
3 velddioden

Het voor de dynamo noodzakeliik magnetisch veld
wordt opgewekt in de rotor.
De hiervoor benodigde bekrachtigingsstroom (veld-

stroom ) wordt afgetakt van de statorwíkkeling en via de

velddioden gevoerd naar de veldwikkeling.
Omdat de rotorspoel (veldwik keling) deel uit maakt van

de rotor, en derhafve ronddraait wordt de electrische
verbinding tussen de spoel en aansluitcontacten verkregen
door m iddel van sleepringen en koolborstels.
De rotor ís uitgevoerd als een klauwpoof type en wordt
aangedreven door middel van een poelie.

De stator bestaat uit drie spoef groepen die met een uit'
einde door middel van de z.g. sterschakeling met elkaar
zijn verbonden met de diodebruggen. Door het gelif kricht
effect van de dioden zal de dynamo over de aansluit'
punten B* en B -, respectieveliik D* en B - een geliik'
spann ing ku nnen leveren .

Bij het bereiken van een bepaalde spanning wordt door
middel van de regelaar de veldstroom onderbroken. De

afgegeven spanning loopt hierdoor terug, waardoor de

regefaar weer gaat geleiden.

aaaaaaa\oJ'

1. klauwenpool
2. veldwikkeling

1. veld-dioden
2. plusdioden
3. mindioden
4. koolborstels

3. klauwenpool
4. rotoras

5. sleepringen
6. statorwikkelingen
7. veldwikkelingen
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De wisselstroomdynamo is zo geconstrueerd dat men bij
goed functioneren van de instaf latie te maken heeft met
drie circuits.
a) voorbekrachtigings circuit
b) veldbekrachtigingscircuit
c) laad/verbruiker circuit

Voorbekrachtigi ngs circu it

Wisselstroomdynamo's zijn zoals reeds vermeld, uitgerust
met een electrornagneet (veldwikkeling), welke wordt
bekrachtigd door stroom af te takken van aansluiting D+.
Om deze stroom te kunnen aftakken , zal er echter een
spanning moeten worden geproduceerd die hoog genoeg
is om de weerstand in het veldcircuit te overwinnen.
f n dit circuit ondervindt de stroom minstens de weer-
stand van twee dioden. Om stroom te laten vfoeien in de
doorfaatriching van een diode is minimaal een spanning
nodig van 0,6 Volt. Voor twee dioden is dus een
spanning nodig van 2 x 0,6 Volt = 1 ,2 Voft. Deze span-
ning van I ,2 Volt zou kunnen worden opgewekt door
een permanente magneet. Het resterende magnetisme in
de rotor is echter eerst bii een hoog toerental voldoende
om deze spanning op te wekken. Het is daarom nood-
eakef ijk om de electromagneet tijdens de beginfase op
een andere manier te bekrachtigen. Hiervoor heeft men
vjE draad l4 Rd het contactrelais, draad l5 Rd a zekering
qg f en draad 150 Rd de controlefamp @ n met de
plus van de accu verbonden.
De stroom door deze lamp vindt zijn weg naar massa

via draad 22 Rd en de aansluiting D+ door de vefd-
wikkeling en van daar via de aangebouwde reqelaar naar
de D - aansluiting c.q. massa , zodat de lamp in serie staat
met de veldwik kel ing .

Ook zal .een kleine stroom vloeien door de spoel van
ref ais (53) . Met het contact "aan" zal de controlelamp
branden. De noodzakelíjke voorbekrachtiging van het
veld geschiedt hier dus over de laadcontrolelamp. Het ver'
mogen vàn deze lamp is dan ook bepalend voor deze
voorbekrachtiging alsmede voor de nauwkeurigheid van
reageren. Het vermogen van de lamp b,i 24 Volt bedraagt
3 Watt.

Vel dbekrachti gi ngs c ircu it

In een wisselstroomdynamo wordt, zoals reeds eerder
vermeld, het magnetisch veld opgewekt door een electro'
magneet.
De efectromagneet (rotor) kriigt zijn bekrachtiging (veld'
stroom ) via een aftakk ing van de aanslu iting p+, als de
motor loopt. De veldstroom loopt van aansluiting D+
door de veldwikkeling (rotorl en vandaar via het inwen-
d ige van de aangebouwde regelaar naar de aanslu iting
D- c.q. massa. De stroornkring is gesloten en het veld
wordt daardoor bekrachtigd.

L aad/verbru i k errgtroom k ri ng

De B* van de dynamo is verbonden met de pluspool van
de accu. De D- aansluiting van dynamo is via messa
verbonden met de minpool van de accu. Als de motor
loopt en de dynamo een bepaalde stroom kan leveren is
de stroomkring door de accu's gesloten en worden deze
zonodig opgefaden. Afs de dynamo laadt zal de spanning
op de aansluitingen B+ en D+ praktisch gelijk zijn.
omdat de faadcontrolelamp is aangesloten op deze
punten zal deze dientengevolge gndoofd zijn.
Ook de eventueel ingeschakelde verbruikers zijn aan een
zijde via draad l4 Rd en de zekeringen met de B+ aan-
sfuíting van de dynamo verbonden terwijf ze aan de
andere zijde via massa met D- van de dynamo zijn ver-
bonden. De verbruikers staan zo parallel met de accu's
en worden dus gevoed door de dynamo. Ook zal ten
gg{olge van de hogere spanning op aansluiting D+, relais

A9 worden bekrachtigd. Dit relais opent waardoor de
stroom door de stuursfotspoel wordt onderbroken en de
pen hiervan het terugdraaien van de sleutel blokkeert.

WE R KPLAATSINSTR UCT IES LAA DC I R CU I T WISSE LST R OOII,| DYNAMO



DE REGELAAR Ook een stroomregelaar is bij da wissolstroomdynamo
niet nodig, omdat de maximale rtroom automatisch
wordt begrensd door het aantaf en constructie van de
statorw ikkelingon.

De regelaar is bevestigd op de dynamo, en is zo gpcon.
strueerd dst de schakef tranristor zich bevindt tusren de
veldwikkelingen en masss. Ds ksolborstels zijn EEngp-
bracht in de regelaar, maEr zijn ook afzonderlijk te
vervang€n.

De wisselstroomdynamo dient voor het opwekken van
de laad- en verbruikersstroom, hetwelk moet geschieden
bij een bepaalde spanning. Deze spanning moet constant
bf ijven onder af f e belastingsomstandigheden en bij elk
motortoerental tussen stationair en volgas. Om dit te
bereiken, wordt gebru ik gemaakt van een spannings-
regelaar. Het afgegeven vermogen van de wisselstroom-
dynamo is afhankelijk van het rotortoerental en de veld-
stroom. Dat wif zeggen dat wanneer het toerental van
de dynarno wordt verhood of de veldstroom sterker
wordt, het afgegeven vermogen ook groter wordt. Deze
verhouding tussen bekrachtiging, stroom en afgegeven
spanning is.de sleutef voor de funktie van de spannings-
regelaar.

Door verandering van de veldstroom die op zijn beurt
het magnetisch vef d van de rotor bei'nvloedt, kan de
regef aar de verbruikersstroom en de toerentalverandering
zo cornpenseren dat de afgegeven spanning gelijk bliift
totdaî het maximale stroomverbruik is bereikt. Zolang
de afgegeven spanning van de wisselstroomdynamo
beneden de afgeregelde spanning bliift, beíhvloedt de
regef aar de werking van de dynamo niet, zodat deze de
gelegenheid krijgt om op spanning te komen. Wanneer
de dynamospanning de afgestelde waarde bereikt, onder-
breekt de regelaar de vefdstroom. Dit vermindert de
sterkte van het magnetisch veld, waardoor de afgegeven
spanning daalt. Als de spanning terug f oopt tot beneden
de minimum waarde, wordt de veldstroom weer verhood
door de regelaar. Daarbij gaat ook de afgegeven spanning
weer omhoog, totdat de maximale waarde weer is bereikt,
waarna de procedure zich herhaald. Deze wissef ingen
-qaan zo snel, cat de afgegeven spanning op de gewenste
waarde biijft. De automatische schake laar ontbreekt in
deze constructie, omdat de stroom van de accu niet via
de dynamo n aar de massa kan , daar deze is gesperd door
de dioden.

4
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LAADCI RCU IT WISSE LSTROOMDYNAMO

WENKEN VOOR DE WERKPLAATS MET BETREKKING

TOT DE WISSELSTROOM DYNAMO

t. Torg voor een goed electrisch contact tussen de me-
taaloppervlakken van de wisselstroomdynamo en de
motor. Tevens moet er een goede electrische verbin-
ding bestaan tussen de motor en het chassis.
Wisselstroomdynamo's dienen alleen met de voorge'
schreven regelaar en accu te worden toegepast.
Regelaars moeten beschermd zijn tegen te hoge tem-
peraturen.
Ter voorkoming van beschadiging van dioden en
regelaar mag de wisselstroomdynamo niet worden
gebruikt zonder dat deze verbonden is met de regelaar
en accu.
Bij draaiende dynamo mogen de verbindingen tussen
de dynamo, regelaar en accu niet worden losgenomen.
Het is beslist verboden om de wisselstroomdynamo te
testen door de B+ draad even met de massa te ver-
binden, waardoor een kortsluitíng ontstaat.
Het aantikken van een geleider aan de massa met de
bedoeling te constateren of hier spanning op staat,
díent achterwege te blijven.
Er moet op worden gelet dat de accu op de juiste
wijze is aangesloten. Een verkeerd aangesloten accu
vernield de dioden.
De accuklemmen moeten een goed electrisch contact
maken.
De voorbekrachtiging van het veld geschiedt via de
laadstroomcontrolelamp. Bii het verwisselen van de
lamp moet men letten op het juiste vermogen (24
Volt, 3 Watt).

10. Wanneer bii de opbouw van extra elektrische voor-
zieningen gebruik wordt gernaakt van een schakeling
vooizien van spoelen (bijvoorbeefd een relais), dan
moet men er voor zorgen, dat geen inductieve span-
n ingspieken ku nnen ontstaan.

I I . Tijdens "snelladen" of electrisch lassen is het
gewenst zowel de plus- als de minklem van de accu
los te nemen, terwijl tevens de verbinding tussen
dynamo en regelaar moet worden verbroken.

12. Let op de juiste riemspanning. Een te hoge riem-
spanning kan de levensduur van de dynamolagers
bekorten, terwijl een te lage riemspanning kan leiden
tot het slippen van de riem(en).

13. Bif eventuele storing in de radio ontvangst:
a) moet men zich ervan verzekeren dat de regelaar

goede massa maakt.
b) kan men een condensator pf aatsen tussen de B+

aansluiting van de dynamo en massa.
De waarde van deze condensator is afhankeliik
van vele f acto ren, zoaf s het typ e radio, electrische
bedrading van het voertuig, het storingsgebied etc.
Globaal kan deze waarde varieiren tussen 5 en 50
micro Farad.

2.

3.

4.
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WISSE LSTROOMDYNAMO
Kl - 28V35A24

REGELAAR

B-i
-J

lB+
L-

- - -t

Bosch
K 1 - 28V35A24
35A
9 Ohm
0,4 Ohm

27 ,6V - 28,4V

5A
23A
35A

Technirche gpgwenr

Fabrikaat
Type
Max. afgegeven stroom
[Veersîand van de rotor
Weerstand van de stator
(gemeten over de fase<.ritgangen)
Afgeregelde spanning

Testgegrevenr

1300 t/min.
2400 t/min.
6000 t/min.
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WISSELSTROOMDYNAIVIO
N 1 . 28V55A25

----l

rB* B-

Technische gegoîrons
F abrikaat
Type
Max. afgegeven stroom
Weerstand van de rotor
Weerstand van de stator
(gemeten over de fase-uitgangenl
Afgeregelde spanning

Tertgngwon!
1450 t/min.
2500 t/min.
6000 t/m in.

Door de grotere output van de dynamo zal de stroom
door de dioden ook groter ziin. Om te voorkomen dat de

dioden worden beschadigd , z,in deze dubbel uitgevoerd,
waardoor een situatie ontstaat zoals weergegeven in bii'
gaa nd sch em a .

De fasestroom zal dan niet door éen, maar door twee

dioden vloeien, waardoor deze aanzienliik minder
worden befast.
Vanzelfsprekend is de laad- c.q. verbruikers stroom aan'
merkelijk groter dan de veldstroom. Op het huidige type
zijn de velddioden dan ook kleiner uitgevoerd dan de
plus- en mindioden.

REGELAAR

l-- 
- -- - --.--(-)(E-r-t: -l

I
I
I
I

I
I
I

I
I

I

I

I

I

I

lLi-: --- 
- 
------:JI

Bosch
N 1 - 28V55A25
55A
9 Ohm
0,21 Ohm

27,6V . 28,4V

l0A
36A
55A

f n de toekomst zuf fen twee kfeinere vefddiodsn vet'
vanfpn worden door eon grotere diode, die ovore€nkomt
met oen plusdiode.

Behalve de aansluitingen B+, B- en D+ h€eft daze
dynamo nog twee aansluitingen, t.ìtv. 0'+" en "W".
Aansluiting "+" is verbonden met aansluiting B+ en

wordt gebruikt voor de ingangscondensator die aan het
andere einde is verbonden met B-.
Aansluiting "W'0 kan gebruikt worden Om een toeren'
teller op aan te sluiten.

7



KEUZE VAN HET TYPE DYNAMO

wanner mót msì een Kl of wann*r moet men oen Nl dynsmo opbourven?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden mo€t men de electrische huishouding op een ùuck nader bekijken:
vooral het energie verbruikende deel.

Dit energie verbruikende deel is onder te verdelen in 2 groepen n.l.
a. De continu energie verbruikende groep
b. De nietcontinu energie verbruikende groep

ad a. De continr verbruikende groep
T.ot deze groep behoren alle electrische componenten die tegelijk en voor langere tijd ingeschakeld kunnen
zijn.

Voor de keuze van het type dynamo op eeR bepaalde truck heeft men de volgende vuistregel als uitgangspunt
genomen:
213 van het nominale vermog€n van de dynamo moet glijk zijn aan de som van de vermogens van alle
conîinu-verbruikers.

Als voorbeeld wordt nu een bepaalde truck gekozen meî de volgende continu{rerbruikers:

Stadslicht
Contourlicht
Dimlicht
Achterlicht
I nstrumGntenver licht ing
R u itewissers
B lowers
Signaalverlichting
Radio
Mistf ampen

Totaal: 540W

2/3 van het nomin€le dynamovermogen moet nu gelijk zijn aan 54()trtr. Dit betekent dat het dynamovermogen
minsîens 3l2x54O = 8l0W moeî zijn..
Bíl de normale boordspanning van Z-8 vott betekent dit een nominale laadstroom van minstens
8t0 : 28 = 29 amp.

lndien men nu de keuze heeft_ tussen een K I dynamo en een N 1 dynamo, voldoeî de K I dynamo, die een nominalelaadstroom heeft van 35A, ruimschoots aan de gestelde eis.

Stel dat op deze trÙck nu een airconditioning wordt opgebouwd die 4(X) watt verbruikt. Ook deze airco is een
continu-verbruiker, zodat nu bekeken moet worden oi ien de dynamo aan mo€t passen.
Heî totale continu-vermogen was s40 watt en wordî nu s40 + 4d0 = g4ow.
Het nominale dynamovermogen moet dan minstens:3/2 x 940 = l4l0 watt zijn.
Voor de laadsîroom betekent dit î4lO : 29 = boA.

D-e1(1 dynamo blijkt dus niet langer îe voldoen en moeî worden vervangen door de Nl dynamo, die een stroom van
55A kan leveren.

10w
40w

1 00w
20w
20w
80w
50w
80w
10w

1 30W
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.d b. De nietcontimr yerbruikcn
Tot deze groep behoren de componenten die slechts voor korte tijd vorden ingaschakeld, zoals:
startmotor
gloeispiralen
electrische hydr. laadklep

Het resterende deel van het nominale dynamovermogen mo€t voldoende zijn om de brnerijcn tc herlrden met dat
vormogsn dat de nietcontinu verbruikers eraan hebben onttrokken.
Ruwweg kan word.en gezegd dat het resterende deel dus t/3 deel is van het nominale dynamovermogen.
Het zal duidelijk zijn dat het herladen van de batterijen niet alleen afhankelijk is van de laadstroom iraer ook
van de tijd.
Om deze twee grootheden (stroom en tiidl te kombineren wordt het verbruik van de nietcontinu verbruikers
uitgedrukt in ampèretren (Ahl.
1 Ah betekent t ampère gedurende één uur.

Startmotor:

Deze vraagt 400A, terwijl de startduur op 6 sc. wordt gesteld.

Verbruik is --9 x 400 = 2/3 = 0,67 Ah.
3600

Gloeiinstallatie:

Deze vraagt 50A, terwijl de gloeitijd op 1 min. wordt gesteld.

Verbruik i, -J- x 50 = 5/6 = 0,83 Ah.
60

E lectrische hydr. laadklep :

Deze vraagt 2000 watt, terwijl de heftijd l0 sec. is. Stel dat de laadklep werkt bij een spanning van 25 volt
(stilstand van het voertuigl. Dit houdt in dat de gevraagde stroom gelijk is aan:

2000 : 25 = 80A. Verbruík is -J9-r 80 = 0,22 Ah.
3600

Het totale, aan de accu onttrokken, verbruik wordt dan 0,67 + 0,83 + 0,22 = 1,72 Ah.

1/3 deel van het nominale vermogen van de Kl dynamo i, -29 
t39' 

= 327 watt.
3

De faadstroom die geleverd kan worden is dan 327 : 28 = l1 ,7 A

f n t0 min. tiid kan de dynamo Or, -'!-0- x 71,7 = 2 Ah leveren.
60

Dit betekent dat de benodigde 1,72 Ah binnen 10 minuten geleverd kan worden.
Het ir nr,r afhankdiik van het doel waarvoor d€ truck wordt pbruikt, of fuc tijd voldocndc ir.



DE LAADSTROOM _ CONTROLELAMP (LSCL}

De LSCL heefî rwee functies:
- lontroleren of de batterijen bijgeladen worden.
-' controleren of het voorbekrachtigingscircuit niet verstoord wordt.

Bij een normale werking van de dynamo zal de LSCL:
- fel branden bij voorbekrachtíging,
- uitgaan bii J î000 dynamotoeren.

Aan de hand.van het gedrag van de LSCL kunnen de fouten als volgt rrrorden gerangrschikt:
a. De LSCL brandt niet bijstilstaande en bij topende moror.u ?. !19! brandt bij voorbekrachtiging zwakker dan normaal, en dooft pas bij een hoger toerental.c. De LSCL dooft pas bij een hoger toeréntal.
d. De LSCL blijft branden.

De oorzaken voor de verschillende gedragingen van de LSCL kunnen zijn:

ad a. l Voorbekrachtigingscircuit onderbroken.

Mogelijke fouten: B+ leiding onderbroken
Lampje defect
Bedrading van LSCL onderbroken
Borstefs versleten
Zeer sterk vervuilde sleepringen
Onderbreking in het veld
Onderbreking in de regelaar
Massaverbinding onderbroken {corrosie}

2, Plusdiode kortgesloten.
3. Positieve sterpuntsdiode kortgesfoten.

ad b. Weerstand in het vef dcircuit.

Mogelijke fouten: Borstefs versfeten
Vervuilde sleepringen
Regelaar defect
Slechte massaverbi nd i ng
Slechte verbinding op een aansluitpunt
(bijv. massa - lampie . B+).

ad c.

ad d.

1 . Negatieve sterpuntsdiode kortgesfoten.
2. Parallelweerstand bij een statorspoef (inwendige kortsluiting in de spoef l.

1 . Plusdiode(sl van een fase onderbroken.
2. Vefddiode kortgesloten of onderbroken.
3. Mindiode kortgesf oten .

Belangrijk:
pm a1 

.d.e 
hand van de gedragingen van de LSCL een juiste diagnose te kunnen stellen is het betangnijk daî dczalanp24Y;3W is. '
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