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BEDIENING ELEKTRO.PNEUMATISCHE VENTIELEN VAN
DE VOORSCHAKELBAK
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ELEKTRO.PNEUMATISCHE
VENTIELEN.
VOORSCHAKELBAK.

De werking

Het in- en uitschakelen van de voorschakelbak
oeschiedt door het bekrachtiqen van een van de
iwee ventielen @ (@ 7 .\zre fig. 1).
Wil men van laag naar hoog schakelen, dan trekt
men de two-speed schakelaar uit (dat is de knop die
aan de versnellingshendel is gemonteerd). Hierdoq'
kan een stroom vloeien vanaf de startschakelaar Q
t@l over draad 15, door de zekering (l!)
( (rt) ) door draad 806, over de zoiuist qesloten
iw-o-speed schakelaar @ t@ 1 úia.oraao 407
naar het electropneumatiTcn vèítiet @ t@ t.
Dit ventiel schakelt echter noq niet omdat de
microschakelaar van de GV bak-@ (@ ) nog
geopend is. (Zie tig.2).
Trap men nu het koppelingspedaal helemaal in, dan
wordt schakelaar @ (@ ) gesloten.
Daardoor is het stroimcirìírit gesloten en schakelt
het ventiel
Het schakelen van hoog naar laag van de
voorschakelgroep gebeurt op dezelfde manier: met
dien verstande dat de two-speed schakelaar
ingedrukt wordt waardoor draad 808 met 806 is
verbonden zodat het andere ventiel wordt be-
krachtigd.

Fig. 1

Uitvoering

De huidige uitvoering van de electropneumatische
ventielen is zodanig dat ze ongevoelog zijn voor
oolariteit.
Er bestaan momenteel twee uitvoeringen met
betrekking tot de beveiliging n.l.
1. Twee zenerdioden die in serie - en tegengesteld

zijn geschakeld. Onafhankeliik van de polariteit
zal een van de zenerdioden geleiden terwijl de
andere spert.
De sperspanning van de zenerdioden ligt bij f 40
Y. Zodra door in- of uitschakelen een span nings-
piek ontstaat en deze de sperspanning over-
schrijdt, dan zal de zenerdiode gaan geleiden en
de spanningspiek demPen.

2. Over de twee aansluitingen is een z.g. VDR
geschakeld (VDR : voltage dependant resistance
: spanni ngs afhankelijke weerstand).
Onder normale bedrijfsomstandigheden 24-28
volt heeft de VDR een relatief hoge weerstands-
waarde. Bij het in- of uitschakelen ontstaat een
spanningspiek waardoor de weerstandswaarde
van de VDR afneemt en een kortstondige sluiting
over de twee contacten ontstaat, waardoor
wederom de spanningspiek wordt gedempt.
Zowel de beveiligingsdioden als de VDR zijn
ingegoten in het huis en zodoende niet zichtbaar.
De twee uitvoeringen kan men onderscheiden
door de letter die bij de aansluiting van de plug op
het ventiel staat.
n.l. Z voor Zenerdiode

V voor VDR
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Beveiliging: 2 x Zenerdiode

Fig. 3

Beveiliging: 1 x V.D.R

+L

Spanning 24,0 - 2'4 Volt

Nominale stroom 390 m A
Spanningspiek bij afschakelen

Spanning 24,0 ! io Vott

Nominale stroom 430 m A
Spanningspiek bij afschakelen
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Fig. 4


