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BEVEILIGINGSDIODE

BEVEILIGINGSRELAIS

Beveiligingsdiode
Deze diode voorkomt vernieling van de dioden
van de wisselstroomdynamo tengevolge van een
foutief aangesloten accu.
Wanneer de olus van de accu is verbonden met de
massa, staat de accuspanning ook op de aan-
sluiting D- van de wisselstroomdynamo. De min-
en plusdioden zijn daardoor in de doorlaatrichting
geschakeld. De hierdoor vloeiende stroom gaat
via de B+ aansluiting van de wisselstroomdynamo
en over de hoofdschakelaar terug naar de min van
de accu. In deze stroomkring bevinden zich dan,
behalve de dioden, geen weerstanden. De accu is
dus kortgesloten en de hierdoor vloeiende kort-
sluitstroom zal de dioden van de wisselstroom-
dynamo onmiddellijk vernielen.
Door de beveiligingsdiode in het circuit op te ne-
men; is het onmogelijk om de hoofdschakelaar te
sluiten als de accu foutief is aangesloten.
Wanneer de plus van de accu is verbonden met de
massa staat de accuspanning ook op de massa-
aansluiting van de beveiligingsdiode. Deze is nu
echter geschakeld in de sperrichting en dus kan er
geen stroom vloeien, waardoor tevens het relais
van de hoofdschakelaar niet kan worden bekrach-
tigd.
De hoofdschakelaar kan derhalve niet sluiten,
waardoor een kortsluitstroom over dynamo en
hoofdschakelaar onmogelilk is.

Beveiligingsrelais
Het is beslist verboden bij draaiende motor de ver-
binding tussen de wisselstroomdynamo en de
accu te verbreken door bijvoorbeeld de accukabel
los te nemen of de hoofdschakelaar te openen. Dit
heeft het onmiddellijk defect raken van de rege-
laar tot gevolg. Om te voorkomen dat de hoofd-
schakelaar toch wordt geopend terwijl de motor
draait, is het beveiligingsrelais in het circuit opge-
nomen, zoals weergegeven in het laadcircuit-
schema. Het relais is zo geschakeld dat de relais-
contacten over de bedieningsschakelaar staan,
terwijl de stuurstroom van het relais via draad
nr. 22 van de wisselstroomdynamo aansluiting D+
komt. Omdat op de D+ aansluiting alleen spanning
staat als de motor draait, is ook alleen dan het
relais bekrachtigd. De relaiscontacten sluiten,
waardoor de spoel van de hoofdschakelaar nu ook
via de relaiscontacten met de massa is verbonden.
Ongeacht de stand van de bedieningsschakelaar
blijft nu bij draaiende motor de verbinding tussen
aansluiting 86 van de hoofdschakelaar en de
massa bestaan.
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Wijzigingen voorbehouden
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Bevelllglngsrelals tesl
Om het relais te testen, moet de bedrading van
relaisaansluitingen nr. 85, 87 en 30 worden losge-
nomen. Sluit met behulp van een testkabel een
24 Volt spanning aan op aansluiting nr. 85.
Sluit een ohmmeter aan over de aansluitingen
30 en 87. De wijzer van de ohmmeter moet nu
0 Ohm aanwijzen. Wordt de testkabel weggeno-
men van aansluiting nr. 85, dan moet de wijzer
van de ohmmeter de maximale waarde aangeven.

Omstreeks november 1972 is van fabriekswege
een wijziging aangebracht in de schakeling van
de beveiligingsdiode. Tevens is deze diode onge-
veer 10 cm naar links verplaatst, zodat beschadi-
ging tengevolge van aanraking met de veer van het
koppelingspedaal wordt voorkomen.
Aangezien een beschadigde beveiligingsdiode her
openen van de hoofdschakelaar veroorzaakt en
derhalve vernieling van de regelaar inhoudt, wordt
dringend aangeraden om bij de eerstkomende
gelegenheid de genoemde wijzigingen ook toe te
passen op voertuigen van oudere datum.
De gewijzigde schakeling is weergegeven in fig. 5.
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