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Fig. 1

Richtingaanwijzers

Met het contactslot gesloten, staat de accuspanning
via draad nr. 15, de zekering, draad nr. 75, de
contacten tussen de aansluiting 15 en 49 van de
pechschakeiaar @ en draacJ nr. 76 opaansluiting
15 van de richtingàanwijzer automaat (!) .

Met de richtingaanwijsschakelaar Q9) in de stand
,,links" of ,,rechts" staat vanaf aansluiting 49a van de
richtingaanwijzer automaat, via draad nr. 076 en
aansluiting 49a van de pechschakelaar een blok-
signaal op aansluiting 49a van de richtingaanwijs-
schakelaar.
Als de schakelaar in de stand ,,rechts" is geplaatst, is
er een verbindinglussen de aansluitingen 49a en R.
van schakelaar Q9 , waardoor het bloksignaal via
draad nr. 174 en 274 ook op aansluiting R van de
richtingautomaat staat. Inwendig is aansluiting R via
een spoel verbonden met aansluiting RL, die weer is
verbonden met de rechter richtinglampen van de
voorwagen.
Voor de richtinglampen van de volgwagen bestaat
via een andere spoel een verbinding tussen
aansluiting R en 54 R en via draad nr. 074 naar de
stekerdoos en van daaruit naar de richtinglampen
van de volgwagen.
De stroom door de spoelen sluit de relais, waardoor
via draad nr. 078 de richtingaanwijzercontrolelamp
voor de voorwagen gaat branden, terwijl de
controlelamp voor de volgwagen wordt gevoed via
draad 78.

De capaciteit van de richtingautomaat staat aan-
gegeven op het huis. Bijvoorbeeld (2f 1) x21 W. Dat
wil zeggen dat het trekkend voertuig zowel aan de
linker- als aan de rechterzijde moet zijn uitgerust
met twéé richtinglampen elk van 21 Watt, terwijlde
volgwagen aan iedere zijde voorzien moet zijn van
één richtinglamp van 21 Watt.
ledere verandering in aantal of vermogen van de
richtinglampen heeft het niet correct functioneren
van de controlelampen tot gevolg terwijl eveneens
de levensduur van de automaat wordt beinvloed.
Wil men het voertuig uitrusten met meer lampen dan
op de richtingautomaat is aangegeven, dan is het
noodzakelijk om gebruik te maken van een relais.
Een en ander is schematisch weergegeven in fig. 2.

CS - Contactslot
RA - Richtingautomaat
RS - Richtingschakelaar
RL1 - Richtinglampen standaard
RL2 - Richtinglampen extra
RE - Relais

Standaard schakelino
Extra schakeling

Fig. 2
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Richlingaanwijzer automaat

Fabrikaat Stribel
Mits niet nadrukkelijk anders vermeld, kan men als
vuistregel aannemen, dat de zekeringen gebruikt in
een 24V installatie, 5 Ampère zekeringen behoren te
zijn. Dit geldt ook voor de zekeringen van de
richti ngaanwijzer instal I atie.
Wanneer een 8 Ampère zekering is toegepast zal bij
eventuele kortsluiting in het circuit de richting-
automaat eerder defect zijn dan dat de zekering is
doorgebrand.

Pechlampen

Door de pechlampen ,,aan" te zetten, worden
ondermeer de aansluitingen 30 en 30b met elkaar
doorverbonden. De accuspanning staat nu viadraad
nr. 30, welke is afgetakt vóór de hoofdsqfakelaar, en
via draacl nr. 64 de pechschakelaar @ en draad
nr. 76 op aansluiting 15 van de richtingaanwijzer
automaat (L) .

Het bloksignaal aan uitgang 49a van de richting-
aanwijzer automaat staat via draad nr. 076 op
aansluiting 49a van de pechschakelaar @ . Door
het ,,aan" zetten van de pechschakelaar is een
verbinding ontstaan tussen de aansluiting 49a en de
aansluiting R en L. Het bloksignaal staat nu via de
draden nr. 173 en 174 en respectivelijk via draad
draad nr. 273 en 274 ook op de aansluitingen R en L
van de richtingautomaat. Zoals reeds vermeld bij de
richtinglampen zijn de aansluitingen R en L
inwendi g respectievel ij k verbonden met aansluiti n-
gen RL en LL, en voor de volgwagen met resp. 54R
en 54L. Alle knipperlampen zullen dus gelijk gaan
kni pperen.
De controlelamp van de pechschakelaar wordt
inwendig verbonden met aansluiting 49a van de
pechschakelaar.

Claxon

Het in werking stellen van de claxon geschiedt door
de bedieningshendel naar het stuurwiel te bewegen,
waardoor de schakelaar tussen aansluiting nr. 30 en
56a gesloten wordt.
De stroom loopt nu van het contactslot naar de
aansluiting 30 en via de nu gesloten schakelaar en
draad nr. 179 naar de claxon.

Fig. 3
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Richtingnanwiizer automaat

Fabrikaat Stribel.
Mits niet nadrukkelijk anders vermerd, kan men arr vuistregsr aannemen dat de
zekeringen, gBbruikt in een 24 V installatie, 5 Ampère.rdring"n bd;*;;-zijn. Dit pldt ook voor de zekeringen van de richiingaanwijzer instailatia
wanneer een 8 Ampère zekering is toegopast zal bij e*ntu.L kortsruiting in
het circuit de richtingautomaat eerder defect zijn ian dat ie zekering is dqor_
gebrand.
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R ICHTI NGAANWIJZ E R AUTOMA.AT

Vanaf chassisnummer 169 399 is de Striebel richtingaanwijzer automaat, met DAF- nummer
260'118 12+ 1 x21W) of 260119 (3 + 1 x 21W), vervangen door een Hella automaat met DAF-
nummer 632922 (2 + I x 21 W) of 632923 (3 + 1 x 21 W).
Het DAF- onderdelen nummer is op de nieuwe automaten vermeld.
De Hella automaat is kortsluiwast. j

Dit betekent dat indien een sluiting (bijv. in de lampen of in de bedrading e.d.) optreedt, de
automaat ervoor zorgt dat er geen konsluitstroom kan vloeien zodat deze unit niet beschadigd
wordt.
Bij sluiting in het R.A.W. circuit dient het contact te worden afgezet en de sluiting opgeheven.
Als aan deze beide eisen is voldaan en het contact wordt weer aangezet, zal de automaat weer
normaal functioneren.

N.B: 1) Bovenstaande houdt niet in dat de automaat ook beveiligd is tegen overbelasting
m.a.w. het nominaal aantal lampen, zoals aangegeven op de automaat, moet worden
aangehouden !

2l Elektrisch gezien, zijn beide automaten volledig uitwisselbaar.
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Claxon
Het in werking stellen van de claxon geschiedt
door de bedieningshendel naar het stuunriel te
bewegen, waardoor de schakelaar van aansluiting
H gesloten wordt.
De stroom loopt nu van het contactslot naar de
aansluitingen 1 en 3 van het relais @respectie-
velijk over de relaisspoel en vandaar over de
massaschakelaar van contact H naar de massa.
Hierdoor is de stroomkring gesloten en het relais
bekrachtigd, waardoor de contacten van de aan-
sluitingen 1 en 4 gesloten worden. Er vloeit nu een
stroom van de contactschakelaar over de relais-
contacten en over de claxon naar massa.


