
HET LEZEN VAN'DE
ELEOTRO SCHEMA'S

De elebtro schema's bestaan uit:

1. Principe schema
2. Be(radingsschema
3. Dedlschema's

In het principe schema wordt overzichtelijk weer-
gegev$n hoe de componenten principieél electrisch
met ellraar zijn verbonden, waarbij niet altijd wordt
aangegeven waar op het voertuig de bedrading
wordt pfgetakt, de verbindingsdozen zich bevinden
etc.
Om dit aan te geven zijn de bedradingsschema's
gemaakt.
Hierop kan men de bedrading volgen van com-
ponent naar component, eventueel via verbindings-
dozen en gescheiden voor links en rechts, voor en
achter, en tevens is het schema op een elementaire
manief gelay-out zoals de componenten op hqt
voertuip voorkomen. De hierop voorkomendp
bedrading is genummerd overkomstig de bedrading
op het voertuig en eventueel voorzien van de
kleurelpcodering. Wanneer de componenten op de
tekenirtg niet onmiddellijk te herkennen zijn, kan
men gebruik maken van het nummer dat bij het
compofient is aangebracht, omgeven door een
zeskant of cirkel. De verklaring van dit nummer kan
worden gevonden op de meest llnkse bladzijde van
de uitslaander met het bedradingsschema.
Om na te kunnen gaan welk bedradingsschema bij
welk Voertuig hoort, heeft men hlertoe een
aanduiding aangebracht op het schema.
In verband met het grotere aantal elektrische
compoflenten en de meer gecompliceerde schake-
ling hiervan is het onmogelijk elke draad afzonderlijk
te tekenen.
Omdat het echter toch duidelijk moet zijn hoe de
werkin$ is en de bedrading moet lopen van elk

Voorbeeld:

verbrui kerscircuit afzonderlijk, zijn de deelschema's
van deze circuits eveneens opgenomen.
Bij vervaardigen van de deelschema's is altijd
uitgegaan van het bedradingsschema.
De benummering van de bedrading en oom-
ponenten zijn bij de deelschema's dan ook gelijk aan
die van het bedradingsschema. Wanneer men dan
ook in de deelschema's het component niet
onmiddellijk herkent, kan men gebruik maken van
de lijst op het bedradingsschema.
De kleurcodering en de benummering van de
bedrading is geschied volgens de DAF-norm welke
verderop in dit boek is weergegeven, terwijl
eveneens een bladzijde is aangebracht met de
gebruikte symbolen in de deelschema's. Omdat de
deelschema's altijd worden overgsnomen van €en
bedradingsschema krijgt het deelschema, behalve
de benaming van het betreffende circuit, ook
hetzelfde nummer als het bedradingsschema.
Op de deelschema's zal in principe worden getracht
om de plusspanning aan de linkezijde en de min
(massa) aan de rechtezijde van de tekening aan te
brengen. D.w.z. dat in principe de stroom altijd van
links naar rechts loopt.
Wannser zich wiJzigingen voordoen in de elec-
trische installatie zal de werkplaatsboek aanvulling
steeds achter de reeds bestaande tekst worden
gevoegd.
Het is dus steeds noodzakelijk om te controleren of
bij de betrelfende auto het juiste bedradingsschema
enlof deelschema wordt gebruikt.

Voertuig is uitgerust met een wisselstroomdynamo.
Voertuig is uitgerust met een gelijkstroomdynamo.

Nominale boordspanning van het voertuig.

Type voertuig.

Wijzigingsnummer.
(streepwijziging)

Tekening nummer.
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