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Hooldschakelaar-startcircult

Door op het dash-board de bedieningsschakelaar
Crù van de hoofdschakelaar te sluiten, wordt de

siloo m kri n g van h et h oof dsch akelaa rrelais g esloten
over de beúeiligingsdiode @ naar massa, waar-
door de HS sluit.
De accuspanning staat nu op startmotor aansluiting
nr.30, W.S. dynamo aansluiting B+, contactschake-
laaraansluiting nr. 30 en via draad nr. 30 op de plus
aansluiting van de hoofdschakelaarcontrolelamp
a9 b.
De min-zijde van deze controlelamp ligt via draad nr.
22, de aansluiting D* en DF van de regelaar, de
aansluiting DF van de dynamo en via het veld, aan
massa.
Het circuit is nu gesloten en de controlelamp brandt.
Door het contactslot,,aan" te zetten, worden hiervan
de aansluitingen 30 en 15 doorverbonden. Daardoor
ligt nu ook de plus-zijde van de laadcontrolelamp

e via draad nr. 15, zekerins @ en draad nr.
0lS aan de accuspanning, terwijl de min-zijde -
evenals de hoofdschakelaarcontrolelamp - via
regelaar en dynamoveld aan massa ligt. De
laadcontrolelamP brandt nu.
Tevens loopt een draad va1 contactslotaansluiting
nr. 15naaràestartknop @) . oooroeze knop inté
drukken, verbinden we -aansluiting nr. 15 met
aansluiting nr. 50 van het startmotorrelais, waardoor
de startmotor in werking komt.
Wanneer nu de motor aanslaat en de dynamo
fu nctioneert , zal de dynamospanning, welke hoger
is dan de accuspanning, zowel op dynamoaan-
sluitingen B* als op de Df staan. Zoals bekend, zijn
de laadcontrolelamp en hoofdschakelaarcontrole-
lamp geschakeld tussen de B-f en D* aansluitingen.
Er is nu geen spanningsverschil meer, waardoor
beide controlelampen zullen uitgaan.
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Hooldschakelaar-startclrcull

Dqor op het dash-board de bedieningsschakelaar
({) van de hoofdschakelaar te sluiten, wordt de

stroomkring van het hoofdschakelaarrelais gesloten
over de be,veiligingsdiode @ naar massà, waar-
door de HS sluit.
De accuspanning staat nu op startmotor aansluiting
nr. 30, W.S. dynamo aansluiting B*, contactschake-
laaraansluiting nr. 30 en via draad nr. 30 op de plus
aqqsluiting van de hoofdschakelaarcontrolelamp
@0.
De min-zijde van deze controlelamp ligt via draad nr.
22 RD, degansluiting D* en DF van de regelaar, de
aansluitilg DF van de dynamo en via het veld, aan
massa.

Het circuit is nu gesloten en decontrolelamp brandt.
Door het contactslot helemaal naar rechts te draaien
ontstaat een verbinding tussen de aansluitingen 30
en 50d, waardoor spanning komt te staan via draad
36 op aansluiting 50 van het startrelais.
De startmotor zal daardoor in werking treden.
Wanneer nu de motor aanslaat en de dynamo
functioneert, zal de dynamospanning, welke hoger
is dan de accuspanning, zowel op dynamoaan-
sluitingen B* als op de D* staan. Zoals bekend is de
hoofdschakelcontrolelamp geschakeld tussen de
B* en D* aansluitingen. Er is nu geen spannings-
verschil meer, waardoor de controlelamp zal
uitgaan.
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DE HOOFDSCHAKELAAR

Principe en werking

De hoofdschakelaar heeft als functie de verbinding
tussen de accu en alle electrische componenten op
het voertuig aanwezig te maken of te verbreken.
Een uitzondering hierop zijn componenten zoals
tachograaf e.d. die om wettelijke redenen niet
uitgeschakeld mogen. worden door de hoofd-
schakelaar.
Het tot stand brengen van de verbinding of het
verbreken hiervan gaat via deaansluitcontacten 31 a
en 31.
In de hoofdschakelaar bevinden zich twee spoelen:
resp. de intrekspoel die alleen tijdens het in-
schakelen kortstondig in werking komt en daarna
door middel van een schakelaar automatisch wordt
uitgeschakeld en de inhoudsspoel, die na het
uitschakelen van de intrekspoel voldoende sterk is
om de contacten gesloten te houden.
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Wanneer schakelaar @ t@) op het dash-
board gesloten wordt, vloeit een stroom van de plus
van de accu via spoel B naar aansluiting 86. Tevens
loopt een stroom over de contacten h en g en van
daaruit door spoel A naar aansluiting 86.
Aansluiting gO is nu d.m.v. schakelaàr @ t@l
en polariteitsdiode (zie fig. 1) met de massa
verbo nden.
Hierdoor is de stroomkring gesloten en worden de
spoelen A (intrekspoel) en B (inhoudspoel) be-
krachtigd, waardoor HS sluit en de contacten 31 en
31a met elkaar verbonden zijn.
Tegelijk met HS wordt ook stelschroef S bewogen,
die op zijn beurt de contacten g en h open drukt.
Daar spoel A nu onderbroken is blijft HS alleen nog
gesloten door de bekrachtiging van spoel B.
De polariteitsdiode Q is in het circuit aan-
gebracht om die componenten te beschermen die
polariteitsgevoelig ziln. Wordt om welke redenen
dan ook, de accu foutief aangesloten dan zal er,
zodra de hoofdschakelaarbedieningsschakelaar
wordt gesloten toch geen bekrachtigingsstroom
vloeien door de spoelen van de hoofdschakelaar
omdat deze stroom wordt gespert door de
polariteitsdiode.
De hoofdschakelaar zal derhalve niet sluiten en er
zal tussen accu en verbruikers geen gesloten
stroomkring ontstaan.
De functie van het beveiligingsrelais @ (zie tig.
2) dient ervoor te zorgen dat de hoofdschakelaar bij
lopende motor niet kan worden geopend. De
contacten van dit relais (aansluiting 87 en 30) zijn
parallel geschakeld met de hoofdschakelaarbe-
dieningschakelaar.
Als de spoel van dit relais niet wordt bekrachtigd
staan de contacten open.
Deze spoel (aansluiting 86 en 85) is enerzijds
verbonden met massa en anderzijds met de D-l
aansluiting van de dynamo.
Als de motor niet loopt kan dit punt slechts en
spanning van enkele volts hebben hetgeen niet
toereikend is om het relais te sluiten.
Bij lopende motor is de D* spanning t 28 V hetgeen
voldoende is om het relais te bekrachtigen. Hierdoor
sluiten de contacten van het relais en via deze weg
ligt aansluiting 86 van de hoofdschakelaar dan aan
massa; ongeacht of de hoofdschakelaarbediening-
schakelaar gesloten is of niet.
Het bev. relais bevindt zich in de hoofdschakelaar-
kast.

Lokalie van de hooldschakelaar

De hoofdschakelaar is gemonteerd tegen de
accubak die zich achter het rechtervoorwiel van het
voertuig bevindt.
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Fig.2



Technische gegevens

Sluitspanning t 10 V
Siroomsterkte op het moment van sluiten t 2,5 A
Stroomsterkle bij 24 V voor intrek en inhoudspoel
tesamen t 4.5 A
Stroomsterkte door de inhoudspoel
bij 24V spanning f 0,4 A
De totale ankerweg 4 à 4,5 mm (afstand B)
Inhoudsreserve: 'l à 1,5 mm
Dit is de afstand welke de kern nog moet afleggen als
de contacten HS al aanliggen.
Afstelling stelschroef S: 0,6 mm
deze afstelling moet zodanig geschieden dat het
anker nog 0,6 mm kan worden ingedrukt als de
stelschroef S aanligt tegen schakelaar h.

Opmerkingen:

Testen van de kwalitatieve toestand van de
hoofdschakelaar:
1. Wanneer de motor slecht start is het mogelijk dat
dit wordt veroorzaakt door ingebrande contacten
van de hoofdschakelaar.
Men kan deze op de volgende manier testen: over de
contacten 31 en 31a van de hoofdschakelaar wordt
een voltmeter aangesloten.
Met de hoofdschakelaar open, geeft de voltmeter
een spanning aan die gelijk is aan de accuspanning.
Met de hoofdschakelaar gesloten mag de span-
ningsval tijdens hel slarten niet meer dan 0,2 V
bedragen.
2. Wanneer de intrek- of inhoudspoel, om welke
reden dan ook, in slechte toestand verkeren, kan het
gebeuren dat de hoofdschakelaar nietaltijd reageert
wanneer de bedieningsschakelaar omgezet wordt.
We kunnen deze twee spoelen nu als volgt
controleren:
(Er dient wel voor gezorgd te worden dat de
contacten van de intrekspoel (h-g) in goede staat
verkeren).
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Sluit zoals aangegeven in bovenstaand schema een
volt - en ampèremeter aan.
De variabele weerstand Rv is helemaal ingeschakeld
d.w.z. hij heeft een hoge weerstandswaarde. De
voltmeter mag slechts een zeer geringe waarde
aangeven evenals de ampèremeter.
Verminder nu de weerstand en let op de volt- en
ampèremeter.

De hoofdschakelaar behoort te sluiten bij ongeveer
16 V en A 2,5 Amp.
Wanneer de hoofdschakelaar gesloten is, wordt
alleen nog de inhoudspoel bekrachtigd en zal het
stroomverbruik nog maximaal 0,4 Amp. zijn.
Worden de aangegeven waarden overschreiden,
dan is de hoofdschakelaar defect.
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Stand van de schakelaar nr.@op het dash-
board: open.
Hierdoor contacten zoals in fig. 1.
De stroomkring is nu tussen de contacten 3'1a en
31 onderbroken door de hoofdschakelaar HS.
Wanneer de schakelaar @op het dashboard ge-
sloten wordt, vloeit een stroom van de plus van de
accu via spoel B naar aansluiting 86. Tevens loopt
een stroom over de contacten h en g en van daar
door spoel A naar aansluiting 86. Aansluiting 86
is nu d.m.v. schakelaar @met de massa verbon-
den.
Hierdoor is de stroomkring gesloten en worden
de spoelen A en B bekrachtigd, waardoor HS sluit
en de contacten 31a en 3'1 met elkaar verbonden
zijn. Tegelijk met HS wordt ook stelschroef s be-
wogen, die op zijn beurt de contacten g en h open
drukt. Daar spoel A nu onderbroken is blijft HS nu
alleen nog gesloten door de bekrachtiging van
spoel B.

Testen
Op de wagen.

Sluit voltmeter aan tussen 31a en 31

Met de hoofdschakelaar open, geeft de voltmeter
een spanning aan, die gelijk is aan de accuspan-
ning.
Met de hoofdschakelaar gesloten mag de span-
ningsval tildens het starten niet meer dan 0,2 V
bedragen (stophefboom in,,stop"-positie!).
Sluit voltmeter aan tussen 31a en 86.
Met de schakelaar @open geeft de voltmeter
geen spanningsverschil aan.
Met de schakelaar @gesloten, geeft de volt-
meter een spanning aan, die gelijk is aan de accu-
spannrng.
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Sluit- en openingsspanning meten
Hoofdschakelaar open.
Gecombineerde volt- en ampèremeter met verstel-
bare weerstand, bijv. de hier gebruikte Souriau
1490, aansluiten als volgt:
Draai de weerstandknop helemaal linksom. Ver-
bind aansluiting 86 van hoofdschakelaar d.m.v.
testkabel met + van het testapparaat.
Verbind aansluiting ,,Res" van het testapparaat
met massa.
Sluit voltmeter aan tussen 31a en 86.
Draai weerstandknop rechtsom en let op volt- en
ampèremeters.
De hoofdschakelaar behoort te sluiten bij -r 16 V
en i 2,5 Amp.
Wanneer de hoofdschakelaar gesloten is, wordt
alleen spoel B nog bekrachtigd en zal het stroom-
verbruik nog maximaal 0,4 Amp. zijn.

Technische gegevens
De totaal af te leggen weg van het anker is 4 à
4.5 mm.
Inbrandreserve (dit is de afstand, welke de kern
nog moet af leggen, als de contacten van de HS al
aanliggen):1à1,5mm.
Als stelschroef s aanligt tegen schakelaar h, moet
het anker nog 0,6 mm kunnen worden ingedrukt.
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