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OLIEDRUKGEVER
HET TESTEN VAN DE OLIEDRUK-
GEVER

Reinig oliedrukschakelaar, gever en adaptor.
Verwijder de oliedrukschakelaar (DAF nr. 2220181
uit de adaptor (DAF nr. 165480) en vervang de
schakelaar door de oliedrukmeter met het DAF
gereedschapnummer 2-99-535551 .

Hierbij moet er wel op worden gelet, dat de banjo-
bout van de oliedrukmeter niet de banjobout (DAF
nr. 165479) van de adaptor raakt.

Neem draad nr.7O7 los van het ,,G" contact van
de oliedrukgever.
Sluit een ohmmeter aan tussen het ,,G" contact
van de oliedrukgever en de massa.

Start de motor en lees de oliedruk af van de olie-
drukmeter, terwijl de Ohmse weerstand van de
gever door de ohmmeter wordt weergegeven.
Wanneer deze weerstand ligt tussen de in de gra-
fiek aangegeven min. en max. waarden bij de ver-
schillende drukken, dan is de oliedrukgever in
orde.
Ligt deze waarde buiten de aangegeven waarden,
dan moet de gever worden vernieuwd.

Opmerklng:
Voor het goed functioneren van de instrumenten
is het noodzakelijk dat geen extra weerstanden
zich in het elektrisch circuit bevinden. Het is daar-
om noodzakelijk om, alvorens tot het verwisselen
van de meter of gever over te gaan, er eerst voor
te zorgen dat zowel de accupolen en -kabels als
de massaverbindingen tussen motor en chassis
terclege schoon zijn en een goed elektrisch con-
tact maken. Een en ander geldt natuurlijk ook voor
de massaverbindingen tussen de meter en de ca-
bine en het chassis.
Voor het controleren van het massacircuit zie
hoofdstuk,,Startci rcuit".
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werkelijke druk
Ohmse weerstand gever
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