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AANHANGWAGENREMKLEP

Aanhangwagenremklep (met drukbegrenzing)

DOEL

Bediening van één leiding volgwagen reminstalla-
tie en drukreductie op 5,2 kg/cm2 van de naar de
volgwagen stromende lucht.

WERKING

fn de ruststand wordt het membraan met zuiger
(6) en zuigerbuis (7) door de drukveer (5) in zijn
onderste stand gedrukt, zodat de dubbele klep
bij de zitting (8) gesloten en bij de zitting (9) ge-
opend is. De luchtdruk stroomt vanaf de lucht-
ketel op de truck via de aansluiting (V) en de
aansluiting (A) in de leiding naar de aanhang-
wagen en stroomt daarbij tevens in de ruimte (4)
bij de regelzuiger (3).
Zodra de gewenste druk in de aanhangwagen-
leiding en daarmee tevens in de kamer (10) is
bereikt, wordt de doorgang langs zitting (9) tegen
de kracht van de drukveer (11) gesloten.
Bij het remmen wordt de druk, door de voetrem-
klep via de aansluiting (Z) in de ruimte (1) van de
aanhangwagen remklep toegelaten.
Een drukverhoging van O,2-O,4 kg/cm2 is al Vol-
doende, om het membraan met zuiger (6) met de
zuigerbuis (7) tegen de veerdruk (5) in naar boven
te bewegen waardoor de zitting (8) wordt ge-
opend.
Via de zuigerbuis (7) en de ontluchtingsboring
(E) in het bovenste gedeelte van het huis ont-
wijkt zoveel druk dat de voor de voorijling nood-
zakelijke plotselinge drukval in de aanhangwagen-
leiding wordt bereikt.
De evenwichtstoestand wordt bereikt, wanneer
de zuigerbuis (7) terugkomt op de zitting (8), het-
welk wordt veroorzaakt doordat de druk in de
ruimte (4) medeafgevallen is, terwijl boven de
regelzuiger (3) in de ruimte (2) de voorraaddruk
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heerst. De regelzuiger (3) drukt nu, door de kraag
aan de zuigerbuis (7), de zuigerbuis (7) naar be-
neden zodat een evenwichtstoestand wordt ver-
kregen.
Een versterken van de remwerking op de truck
veroozaakt behalve dezelfde voorijling een ver-
der afvallen van de druk in de aanhangwagen-
leiding.
Bij een druk van 5,5-6,0 kg/cm2 in de ruimte (1)
is de aanhangwagenleiding volledig ontlucht.
Bij lossen van de remmen op de truck valt ook de
druk in de ruimte (1) weg, daardoor verplaatst de
zuigerbuis (7) zich weer naar beneden en sluit
de dubbele klep bij de zitting (8) en opent bij de
zitting (9).
De voorraadketel van de truck belucht nu de
aanhangwagenleiding, waardoor de remmen van
de aanhangwagen lossen. Tevens zal hierbij de
drukval van de aanhangwagenketel worden op-
geheven.
De gehele door lucht bediende remwerking van
de aanhangwagen laat zich na de plotselinge
drukval in de aanhangwagenleiding, welke voor
het verkrijgen van voorijling noodzakelijk is, zeer
nauwkeurig regelen.
Wanneer de parkeer-noodremklep in de cabine
wordt bediend, wordt via het reactieventiel de Z-
aansluiting van de aanhangwagenremklep belucht.
Het membraan met zuiger wordt van de geloste
stand in de rempositie getrokken, zodat de aan-
hangwagenremleiding geheel is ontlucht en de
aanhangwagen geremd is.
Bij een ingestuurde druk op de Z-aansluiting van
1,0 kg/cm2 bedraagt de drukval in de éénleiding
aansf uiting'1,3-1,8 kg/cm2.
Bij een ingestuurde druk op de Z-aansluiting van
5,5-6,0 kg/cm2 is de éénleiding aansluiting ma-
ximaal ontlucht.

1 2 3 t, 5 6kg/cri
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Druk op de Z-orstuitir€ von de
oonhongwogenremklep

1

Voranderln gsn voorbehouden

le/cr&
-b

kYcm?
6r

ocg

P3
I
0
.llcE7
I
oo
O.EI

;
e

oD
co
u
o
€
0J
Eo
oE
.c
J
2
6

5o
8FaqsoÈ?È(o0L

o
.c(,
6
cogl
oo
t

Druh In de remkome|5
von de oonhongwogen

\

X Druk in de éd,nleiding
oonstuiting

\



HET TESTEN VAN DE AANHANGWAGENREMKLEP OP HET VOERTUIG

De aanhangwagenremklep (met drukreductie van
7,2 naar 5,3 kg/cm2) wordt toegepast wanneer de
twee kring - twee leiding luchtdrukinstallatie is
uitgerust met een extra één leiding aansluiting.
Het type aanhangwagenremklep, welke af-fabriek
wordt toegepast, heeft DAF no. 583512 en Wes-
tinghouse no. 471.200.008.0 (1 61 S27).
Wanneer de omstandigheden dit noodzaketijk
maken, kan een aanhangwagenremklep met grote-
re voorijling worden gemonteerd (DAF no. 541108

- Westinghouse no. 471.20O.1O2.0 (161S30) ).
Sluit de beide manometers aan zoals aangegeven
in de afbeolding. Laat de compressor de lucht-
ketels vullen.
ln de stand rijden van het voertuig zal de mano-

meter aangesloten op de achteras 0 kglcm2 aan-
geven. De manometer, aangesloten op de één
leiding koppelingskop, zal een druk van 4,8-5,3
kg/cm2 aangeven.
Wanneer de voetremplaat wordt bediend tot een
waarde van 1 kg/cm2 gemeten op de manometer
aangesloten op de achteras, zal dit een drukafval
verooaaken op de manometer van de één leiding
koppefingskop van 1,3-1,8 kg/cmz. Dit houdt in
dat op deze manometer een druk van 3,5-4,0
kg/cm2 heerst.
Wanneer de parkeer-noodrem wordt bediend
(stand remmen), zal dit de maximale drukafval
veroozaken op de manometer van de één leiding
koPPelingskop (= 0 kg/cm2).


