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Massaverbindingen
Om het goed functioneren van electrische componenlen
te verzekeren, is het noodzakelijk dat de rnassaverbin-
dingen in een deugdelijke staat verkeren.
Men moet dan ook rn alle gevallen er voor zorgen dat,
behalve de accupolen ook de verbindingen tussen accu
en chassis. tussen motor en chassis alsmede tussen
carrosserie en chassis, goed electrisch contact maken.
Er mag zich tussen deze contacten geen verf of oxidatie
bevinden. Om zich ervan le verzekeren dal op de plaat-
sen waar de verl verwijderd moet worden geen oxidatie-
laag kan ontstaan. is het nuttig deze plaatsen in te sme-
ren met een geleidende vetsoort, zoals bijvoorbeeld
. ,coranode" of . .rustanodg".

Centraal massaPunt
Het kan ook voorkomen dat bepaalde componenten niet

goed functioneren omdat de bout van het centrale mas-

sapunt, welke zich achter de zekeringendoos bevindt,
los is. In een dergelijk geval moet deze bout worden

vastgezet.
Tengevolge van een dergelijke slechte massa is het

mogelijk dat de temperatuurmeter een te hoge en oe

otiedrukmeler een te lage waarde aangeett, of dat de

richtingaanwijzercontrolelamp kortstondig opfiitst wan-
neer men op de rem traPt.

Dergelijke storingen kunnen worden verholpen door te
zorgen dat alle bovengenoemde massapunten in orde
zijn en zonodig door extra massaverbindingen te maken

tussen het cOmbi-inStrurnent ;fl rî?Ssa. Of door aanslui-
ting 31 van de stekerdoos voor de volgwagen recht-

streeks met massa verbinden.
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SLEEPAS HEFINRICHTING
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WERKING

De bedieningsschakelaar @ heeft 3 standen. t w

a) ..uit": midden stand
b) Heffen. Hiervoor moet de schakelaar tegen de

veerdruk in worden bewogen. Bij het

loslaten van de schakelaar moet deze
automatisch in de stand . .lrl" terug-
komen

c ) zakken: Hiervoor moet de schake laar worden
bewogen in tegengestelde richting
De schakef aar komt nret automatisch
lerug in stand ..uit".

Heflen

Door de schakelaar @ in stand ,,heffen" te zetten

ontstaat een verbinding tussen de aanslurtingen 1 en 2
van deze schakelaar. Met de hoofdschakelaar gesloten

en het COntact aan, lOopt nU een StroOm van de accu

over de hooldschakelaar; het contactslot. de schakelaar

Schakelaar @ heeft vier aansluitingen ln pos 1 ,2,
en 3 zijn de onderlrnge verbindingen tussen de aanslui-
tingen zoals aangegeven in bijgaande figuur.
Hierbiy zij opgemerkt dat de schakelaar aulomatisch te-
rug veert van pos. 1 naar pos 2

2

van de hef rrurchtrng @ en de gesloten mtcro-
schake laar ,@ naar de spoel van relars (9 Deze
spoel wordt hierdoor bekrachtigd en het relais slurt
waardoor de contacten 1 en 2 met elkaar ziin doorver-
bonden. Hierdoor loopt dan levens een stroom van de
accu over de hoofdschakelaar, de 100 amp.
zekering_ O en de contacten van het voornoemd
relais @ 

- 
naar de motor van de hefinrichting @

Zodra de sleepas in de hoogste stand komt. wordt de
micro-schakelaar @ automatisch geopend. De be-
krachtigang van relais @ wordt hierdoor onderbro-
ken, waardoor dit relais zlch opent en de motor van de
hefinrichting stopt

Zakken

Door de schakelaar @ in stand ..zakken" te zetten.
ontstaat een verbinding tussen de contacten 1 en nr I
van deze schakelaar. De spoel van het elctro-pneuma-
tisch ventiel @ wordt nu bekrachtigd. zodat dit ven-
tiel zich opent en de sleepas gaat zakken.

Pos 1 terugverend naar pos 2

Schakelschema:
gezien vanaf de
achterzijde van de
schakel aar
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Blokkeerrnrichting F3l
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ELECTRO MAGNETISCHE VENTILATEU R KOPPELING
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WERKING

Het in- en uitschakelen van de ventilator gebeurt door
het wel of niet bekrachtrgen van de spoel @ Het
bekrachîrgen van deze spoel geschiedt automatisch
door middel van gever @
Komt de koelwatertemperatuur op 86 : 2'C ol hoger.
dan sluit daardoor de schakelaar in gever @ De
spanningvoerende draad nr 718 wordt hiermee ver-
bonden met draad nr. 71 9. zodat de stroom via dit cir-
cuit over spoel @ vloeit.
De koppeling wordt bekrachtigd en de venlrlator treedt
in werking.
Zodra de temperatuur van het koelwater teng€volge van
de ventilator werking is gedaald tot 81 : 2'C opent de
schakelaar in gever @ . Hierdoor wordt het circuit
onderbroken en de ventilator buiten werking gesteld.
De ventilator kan bovendien op ieder gewenst moment
worden ingeschakeld met behulp van schakelaar 1 I
op het dashboard. De stroom loopt dan nret over de
gever @ ,rnaar via schakelaar @ rechtstreeks
Àaar spoEt @
Bii eventueel niel correct functioneren van de elec-
trische componenten van de ventilator is het ook moge-
f ijk de ventilator mechanisch te koppelen. Zie hiervoor
en voor andere gegevens van de koppeling sub groep
2-55.
Gever @ heeft vier aansluitingen. Hiervan worden
sfechts de twee buitenste. t.w. de nummers 1 en 4.
gebruikt.
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ACCU

Accu aandurdrng
Aantal
Nom spannrng
Nom capacrteit
Koudstartstroom
bit - 18'C
Aantal platen per cel
Gewrcht

68013 Dn 7231 1

2
12 V
1 80 Ah/20h

600 A
25
i 75kg
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Beveilig ingsdiode

Beve ilig ingsrelais

BEVEILIGINGSDIODE
BEVEILIGINGSRELAIS

Zie: Laadcircuitschema *72.

Bevelllglngsdlode

Deze díode voorkomt vernief ing van de dioden
van de wisselstroomdynamo tengevolge van een
foutief aangesloten accu.
Wanneer de plus van de accu is verbonden met de
massa, staat de accuspanning ook op de aansluí-
ting D- van de wisselstroomdynamo. De min- en
plusdioden zijn daardoor in de doorlaatrichting
geschakeld. De hierdoor vloeiende stroom gaat
via de B * aansluiting van de wisselstroomdynamo
en ove r de hoof dschaketaar terug naar de rnin van
de accu. ln deze stroomkring bevinden zich dan,
behafve de dioden, geen weerstanden. De accu is
dus kortgesloten en de hierdoor vloeiende kort-
sluitstroom zal de dioden van de wisselstroom-
dynamo onmiddelliik vernielen.
Door de beveiligingsdiode in het circuit op te ne-
men, is het onmogefijk om de hoofdschakelaar te
sluiten als de accu foutief is aangesloten.
Wanneer de plus van de accu is verbonden met de
rnassa staat de accuspanning ook op de massa-
aansluiting van de beveiligingsdiode. Deze is nu
echter geschakeld in de sperrichting en dus kan
et geen stroom vloeien, waardoor tevens het refais
van de hoofdschakelaar niet kan worden bekrach-
tigd.
De hoof dschakelaar kan derhalve niet sluiten,
waardoor een kortsluitstroom over dynamo en
hoofCschakelaar onmogelijk is.

De beveiligingsdiode is aangebracht op de plaat
links onder het dashboard, zoals weergegeven in
fig. 2.

Bevelllglngsrelsis

Het is beslist verboden bij draaiende motor de
verbinding tussen de wisselstroomdynamo en de
acsu te verbreken door bijvoorbeeld de accu-
kabel los te nemen of de hoof dschakelaar te
openen. Pit heelt het onrniddelliik defect raken
van de regelaar tot gevolg. Om te voorkomen dat
de hoofdschakelaar toch wordt geopend terwiil de
motor draait. is het beveiligingsrelais in het cir-
cuit opgenomen, zoals weergegeven in het laad'
circuitschema. Het relais is zo geschakeld dat de
relaiscontacten over de bedieRingsschakelaar
staan, tenrijl de stuurstroom va\. het ref ais via
draad no. 22 van de wisselstroomdynamo aanslui-
ting 61 komt. Omdat op de aansfuiting 61 alleen
spanning staat als de motor draait, is ook alfeen
dan het relais bekrachtigd. De relaiscontacten
sluiten, waardcor te spoel van de hoofdschake-
laar nu ook via de relaiScOntacten met de massa
is verbonden.
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ongeacht de stand van de bedieningsschakelaar
bliift nu bij draaiende motor de verbinding tussen
aansluiting 86 van de hoof dschakeraar en de
massa bestaan.
Het beveiligingsrelais bevindt zich in de hoof d-
schakef aarkast.

Bevef lfglngrelals tert

om het relais te testen, moet de bedrading van de
relaisaansfuitingen worden losgenomen. Sluit met
behulp van een testkabel een 24 Vort spanning
aan op aansluiting nr. 85 en verbindt aansluiting
nr. 86 met de massa.
Sluit een ohmmeter aan over de aansluitingen 30
en 87. De wijzer van de ohmmeter moet nu 0 ohm
aanwijzen. wordt de testkabef weggenomen van
aansfuiting nr. 85, dan moet de wijzer van de ohm-
meter de maxímale waarde aangeven.
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24 Vofrs srekerdoos trJ-fO-i

24 VOLT STEKERDOOS

7t, 591

a7L

591
s8

59

73 591

De 24 Volt stekerdoos heeft 7 aansluitmogelijk-
heden, die voor de respectievelijke f uncties als
volgt gemerkt zijn:

R Richtinglarnp rechts
!- Richtinglamp links
58R Achterlichten, contourlichten etc. rechts
58L Achlerlichten, contourlichten etc. links
54 R em lichten
54G Continurem voor de volgwagen
3i Massa

f e Des:'acinc hiervocr wordt in de contactdoos
L9' afgetakt vanaf de becrading van het voer-

tuig, zoals weergegeven in bijgaande tekening.
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Hooldschskelrer 
-C-2o-f

HOOFDSCHAKELAAR
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Stand van de schakelaar nr. @ op het dash-
board: open.
Hierdoor contacten zoals in flg. 1.
De stroomkring is nu tussen de contacten 31a en
31 onderbroken door de hoofdschakef eaî HS.
Wanneer de schakelaar e op het dashbo aró
gesloten wordt, vloeit een stroom van de plus van
de accu via spoel B naar aansfuiting 86. Tevens
loopt een stroorn oysr de contacten h en g en van
óaar door spoel A naar aansluiting 86. Aansluf-
ting 86 is nu d.m.v. schakefaar {.} met de massa
verbondgn.
Hierdoor is de stroomkring gesloten en worden
de spoelen A en B bekrachtigd, waardoor HS sfuit
en de contacten 31a en 31 met ef kaar 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 bliift HS nu
alleen nog gesloten door de bekrachtiging van
spoel B.
De hoofdschakefaar kan bij de F2800 zowel d.m.v.
de schakelaar op het dashbo ard als d.m.v. de
schakelaar, welke is aangebracht aan Ce buiten-
:!ide van de hoofdschakelaarkast worden,.aan"
en,,uit" gezet.
Zie ter verklaring van een en ander het laadcir-
cuitschema in sub-groep 5-72.
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Testen

Sluit voltmeter aan tussen 31a en 31

Met de hoofdschakelaar open, geeft de voltmeler een

spanning aan. de gelrlk rs aan de accuspanntng
Met de hooldschakelaar gesloten mag de spanntngsval
tijdens het starten niet meer dan 0.2 V bedragen (stop-
hefboom in .,stop"-positie!).

Sf uit vof tmeter aan tussen 31a en 86.

Met de schakelaar @ open geeft de voltmeter geen
spanningsverschil aan.
Met de schakelaar @ gesloten, geeft de voltmeter
een spanning aan, de gelijk is aan de accuspanning.

Sluit- en openingsspanning meten

Hoofdschakelaar open.
Gecombineerde volt- en ampèremeter met verstelbare
weerstand. bijv. de hier gebruikte Souriau 1 490, aansf ui-
ten als volgt:
Draai de weerstandknop helemaal linksom. Verbind
aansluiting 86 van hoofdschakelaar d.m v. testkabel met
+ van heî testapparaal.
Verbind aansluiting ,,Fles" van het testapparaat met
massa.
Sluit voltmeter aan lussen 31a en 86.
Draai weerstandknop rechtsom en let op vof t- en
ampèremeters.
De hoofdschakelaar behoort te sluiten bii + 16 V en
+ 2,5 AmP.
Wanneer de hoofdschakelaar gesloten is, wordt alleen
spoel B nog bekrachtigd en zal het stroomverbruik nog
maximaaf 0,4 Amp. zijn.

Technische gegevens

De totaal af te leggen weg van het anker is 4 à4,5 nrm.
fnbrandreserve (dit is de afstand, wefke de kern nog
moet af f eggen, af s de contacten van de HS af aanf iggen):
1 à 1 ,5 mm. Als de stelschroef s aanligt tegen de schake-
laar h, moet het anker nog 0,6 mm kunnen worden
ingedrukt.

Opmerking: Heett men ten behoeve van een stand-
verwarming of welke rede dan ook een
24 Volt spanryng nodig tenruijl de hoofd-
bchakelaar geopend is, dan mag deze
onder geen voorwaarde worden afgetakt
van de hoofdschakelaar bedienings-
schakelaar.
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Tacnog raal E
C'2A'Í

TACHOGRAAF

Aansluiting met electronisch uurwerk
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L ichtschake laar
Contactslot
Tachograaf
Schakelaar voor de inslrumenlenverlrchtrng
Dynamo
startmotor
Hoof dschakelaar
Accu
Aansluiting wiizerplaafverlichting
Aansluilrng uunrerk en snelheldscontrolelamp
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Zekenngen fC-3O'l

ZEKERINGEN
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1. Extra zekering
2. Linker stadslicht

Linker achterlicht
Linker achterlicht volglagen

3 Rechter stadslicttt
Rechler achterlichl
Recfrter achterlicht volgr'agen

4. Contourverlichting
BreedtelamPen
Instrumente nbord verlichting
Ver'l ichting sigarenaa nsteker
Mistachterlicht
Cont ro I e I am p m i slachte rl icÌtl
Extra zekering
Buitenste linkerkoplamp dimlicht
Bu itenste rechterkoplamp dimlicht
Binnenste linkerkoplamp grootlicht
Binnenste rechterkoplamp grootlicht
Verstralers
Extra zekering
Claxon
Contro lelam p cabinevergrendeling
Laadstroom contro lelam P

1 4 . Sigarenaansteker/looplampaansluiting
15. Mistlampen
16. Extra zekering
17. Centrale controlelamP

Meters
Temperatu u r controlelamP
Parkeemoodrem mntro lelam P
Oliedruk controlelamP
Lu chtfi lter contro lelamP
Zoemer luchtdruksYsleam

18. Remlichten
Remlichten volgwagen

19. Hefinrichting sleePas
B lokke ring tussendi ff erentieel

20. Richtingkni PPerlichten
R ichtingkni ppe rf i chten volgragen

21 . Ruitewisser
Ru itsproeier
Ve ntilatoren verwarm ing
Zell óenkende venti lator
Extra zekering
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Zekeringen

1 . Uunryerk tachograaf
Pech schakelaar

2. Binnen verlichting
Kaart leeslamP
Bed leeslamP
Motorruimte verlichting

3. Reserve
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rJrr!JZIGING ZEKERINGEN

Tengevolge van 'n verandering in de bedrading, welke
medio 1975 is doorgevoerd, is ook de opstelling van de
zekeringen veranderd.

123r,567 8910 11 12

tlllllllllll

3.

4.

Extra zekering
Linker stadslicht
Linker. achterlicht
Linker achterlicht volgwagen
Rechter stadslicht
Rechter achterlicht
Rechter achterlicht volgwagen
Contourverlichting
Breedtelampen
lnstrumentenbord verlichting
Verlichting si garenaansteker
Mistachterf icht
Controlelam p mistachterlicht
Dimlicht finkezijde
Dimficht rechtenilde
Grootlicht f inke rziide
Controlelamp grootlicht
Grootficht recht en.iide
Verstralers
Richti ngaanwijze rlam pen li nkezijde
R ich ti ngaanwi jz e rla m pen rechte rziide
Claxon
Controlelam p cabinevergrerdel ing
Laadstroo mcontro f el am p
S igare naa nsteker/loop lam paansl u iting
Mistlampen
Extra zekering
Centrale controle lamp
MeterS
Te m pe ratuU r contro lelam p
Parkeemoodrem contro lelam p
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Oliedruk controfelamp
Luchtfi lter contro lelam p
Zoemer luchtdru ksysteem

18. Remlichten
Remfichten volgwagen

1 I. Hefinrichting sleepas
B lokkering tussendi tferentieel

2A. Richtingknipper{ichten" "

Richti ngknipperlichten vo lgwagen
21 . Ruitewisser

Ruitesproeier
22. Ventilatoren venrarming
23 Teltóenkende ventilator
24. Extra zekering
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Remlicht trJ.3O-1

REMLICHT
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Verlichting f{).3O.f

BLOWER (KACHEL)
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S.gGf

Door de lichtschakelaar @ op stand 1 te zetten
ontstaat een verbinding tussen de aansluitingen
1 en 4 van deze schakelaar. Voor de linkezijde
vloeit er dan een stroom via draad nr. 056 en 56
naar het stadslicht en via draad nr. 59 naar het
achterlicht, tenrijl voor de rechterzijde de stroom
via draad nr. 57 naar het stadsf icht en via
draad nr. 591 naar het achterlicht vloeit. Tevens
staat via draad nr. 67 en nr. 502 de spanning op
schakelaar @ , waarmee contour- of eventueel
breedtefampen kunnen worden ingeschakeld.
Met schakelaar 9? kan de sterkte van de dash-
board verlichting worden geregeld.
De verlichting vàn de sigarenaànstcker O krijgt
zijn spanning via draad nr. 067.

3
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Dimlicht: O
Door de lrchlschakelaar @ rn stan d 2 le zetten onl-
staat een verbindrng tussen de aansf ultingen nr 1 4

en 8 Hrerdocr staat nu een spanntng vra draad nr 18

de contacten nr 1 en 8 van de lrchtschakelaar @ en
draad nr 054 op de zekerrngen @ Van hrerulvloerf
de stroom vrsods zekering en draad nr 54 naar het
rechter drmlicht terwrjl voor het linker drmlrcht de stroom
over draad nr 35 en de daarbrl behorende zekerrng
vloeit.

Grootlicht: O
Grootlicht kan alleen worden gevoerd tesamen mel dim-
licht Met de schakelaar @ rn sta nd2 staat de accu-
spanning op aanslurting nr. 8 van deze schakelaar Via
draad nr 054 staat de accuspanning nu niel alleen op de
drmlichten. maar t€vens op de dimschakelaar @
Wanneer nu de dimschakelaar wordt bewogen in rich-
trng A zoals aan gegeven door de pijl tn het schema.
ontstaat een verbinding tussen draad nr. 054 en 520
Er vloeit nu stroom door de spoel van het
grootlichtrelais @ . waardoor de contacten nr 30 en
87 van dit relais sluiten.

Vanaf de contactschakelaar vloeil nu een stroom over
draad nr. 18 en 051 . de contacten nr 87 en 30 van hel
grootlichîrelais @ en draad nr. 052 naar de zekering-
en. Van hieruit vloeit een stroom over draad nr. 52 voor
het f inker grootlicht en over draad nr. 53 voor het rechter
grootlicht. lenriil de controlelamp @ c wordl gevoed
via draad nr. 77 .

Lichtsignaal: Q
Wanneer de hooldschakelaar gesloten is. staat via
draad nr. 18 en 051 spanning op de dimschakelaar
Door nu de bedreningshendel van de drmschakelaar
te bewegen naar B. zoals in het schema is aangegeven
door de pijl, ontslaal een verbindrng tussen de draden
nr 051 en 520 Het groollichtrelais @ wordl hrerdoor
bekrachtigd en sluit. waardoor evenals bij hel rnschake-
len van het grootlicht. een stroom vloeit over draad nr 18
en 051 . deiontacten nr 87 en 30 van het relars @
en via de zekerrngen naar het groothcht

Verstralers €)

De verslralerS kunnen alleen wOrden gebrurkl in Combt-
natre met hef grootlrcht Met de schakelaar @ rn de

sÌand .grootfrchî" staat vla draad nr 1 8 en 05t het

g:'ootlrcnîrelars draad nr 52 de zekerrngen en draad nr

5',2 Spannrng Op Ce aanSluthnoen nr 85 en 30 van relats

@
AanSlurtrng nr 85 ls de lngang van de bekrachtrnoings-

Pr rnl€d rn the Nerherranós 750J

spoel van drt relais Door schakelaar @ te sluiten
vloerl een stroom door deze gpoel en worden de contec-
ten nr 30 en 87 met elkaar doorverlronden.

Vanaf aansf urtrng 87 staat nu via de draden nr 513
sp_annrng op de berde verslralers. terurjl de controlef amp

@ a wordt gevoed vra draad nr 51 5

Wordt het groothcht urtgeschakeld. dan valt daarmee
ook de spannrng weg op aansluitrng nr 85 van relais

@ waardoor ook de verslralers doven.

Mistlampen @

De wettefijke voorschriften betreflende de schakelrng
van mrstlampen verschillen van land tot land De navol-
gende lekst en hel biibehorend schema hebben betrek'
king op de voorschriften welke voor Nederland gelden.

De mrstlampen mogen nret worden gebruikt in combi-
natie met het dlmlicht en kunnen daarom alleen worden
ingeschakeld als de lrchtschakelaar @ in de stand
.stadslichten ' staat Hrerdoor staal over draad 526 te-

vens Spanning op de schake laar voor de rnrstlampen I
Wordt deze schakelaar rn stand 1 gezet. dan ontstaat
een verbindrng tussen de contacten nr 1 en 4. waar-
door levens over draad nr 522 Spanning staat op aan-
sluiting nr 85 van relars O
Aansluiting nr.85 is de ingang van de spoel van dit
refais De urtgang. aanslurting nr 86. is over draad nr.

504 en via de dimschakelaar aangeslolen op aansf uiting

nr I van schakelaar @ welk zoals bekend eveneens
over draad 054 is verbonden mel de drmlrchten. Dit be-
tekent. dat de Slroom ler bekrachtiging van relais @
zf,n weg naa r de massa vindt over de gloetlampen van

de drmlrchten

Door dezebekrachîrgrng sluit relais @ waardoor een

slroom kan vloeren vanaf het contaCtslOt Over draad nr.

18 naar de zekerrng, vandaar over draad nr 522 via de
nu gesloten contaclen 30 en 87 van relars O over
draad nr 523 en de beide draden nr 523 naar de
misllampen

Als de koplampen worcien Ingeschakeld door schake-
laar @ rn sland 2 le zetten. ontstaal een verbinding
Iussen de contacten nr 1 en 8. tenrviil tevenS de ver-

[rndrng lussen de conlacten nr 1 en 4 bf iitt bestaan.
HrerdOOr Staal zoals reedS eerder vermeld, de accu-

spanntnq op aanslurtrng nr 85 van relais @ Tevens

staat nu vanal aanslurtrng nr 8 van schakelaar @ en

over draad 054 de accuspanning op aansluiting nr 86

van relars @ Dit betekent. dat de spanning aan de
ro- €n urtgang van het relais geliik is Er vloeit derhafve
geen Stroom door de spoel van het relais. Het relais

opent zrch en de mrstlampen gaan uil.

5
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Mist achterlicht @

Hel mrstachlerlicht kan alleen worden ingeschakeld in
combtnatte met de andere verlichtrng Door de Schake-
laar @ ..aan" te zetten, staal vla draad nr.526 span-
nlng op aansluiting nr. 1 van schake laar @ Als deze
schakelaar in stand 2 is geplaatst. ontstaat een verbin-
ding tussen de aansluitingen nr I en I van deze schake-
f aar. waardoor via draad nr. 527 de zekering en draad nr.
528 een slroom kan vloeien over het mistachterlicht
@ naar de massa, tenruijl de controlelamp @ f)

vanaf de zekerinq wordt gevoed via d raad nr 525.

POS 1

SCHAKELSCHEMA

Gezien vanaf de achterzijde van de schakelaar

De schakelaars @ en @ zijn voo rzienvan 6 con-
tactaansluitingen. In de pos.1,z en 3 zijn de onderfinge
verbindingen trssen de contacten zoals weergegeven in
nevenstaande figuur.
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@ Polariteits dicde

@ R.A,w. aulomaat

@ Blinker untt

@ Zoerner

G Diode unir

G Grootlicht relais

@ Verstralers retais

@ Mistlampen relais

De voornoemde onderdelen zijn aangebracht op een
plaat, welke is gemonteerd onder het dashboard, f inks
op het schutbord. De opstefling van deze onderdefen
is zoals aangegeven in nevenslaand figuur.
Hierbij zij opgernerkt dat het voertuig af fabriek niet is
uitgerust met verstralers en/of mistlampen. Bij eventu-
ele montage van deze componenten kunnen de relais

@ en @ worden aangebracht zoals weergegeven
in bijgaande tekening.
De schakelaars € en O kunnen op het dash-
board worden gemonteerd in de daarvoor aangebrachte
uitsparingen.
Om te voorkomen dat het dashboard wordt beschadigd
is het noodzakelijk om het materiaal dat zich in deze
uitsparing bevindt, te venrrijderen door dit vanaf de glad-
de zijde naar binnen weg te drukken.
De bedrading van deze componenten is af fabriek wel
aangebracht in de draadboom. Deze bedrading wordt
niet aangesloten en is daarom geisoleerd, samenge-
bundeld en ondergebracht onder het dashboard.

7
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HET AFSTELLEN VAN DE KOPI..AMPEN

De wagen op een vlakke horizontale vloer plaatsen
op 5 m afstand recht voor een verticale wand of
scherm. Hierop de kruizen A en B aanbrengen vol-
gens nevenstaande tekening. De maat ,,C" be-
draagt voor een belaste yvagen 50 mm en voor een
onbelaste wagen 85 mm.

De sierklep van de koplamp openen. De rechter
koplarnp afschermen en het dimlicht inschakelen.
Indien de knik in de grens tussen licht en donker
zich in A bevindt, is de betretlende koplamp goed
af gesteld.

Se stand van de koplamp kan worden gecorri-
geerd met de stelschroeven C, D en E.
De stelschroel C dient voor de horizontale, de
stelschroef D voor de verticale instelling.
De rechter koplamp wordt op dezeffde wijze afge-
steld op punt B, doch met afgeschermde linker
kopIamp.
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Verlichting

De verf ichting van de F 2800 is gewijzigd medio 1975
Tot dusver was de schakeling :o, dat de dimlichten van
de buitenste koplampen ontstoken waren wanneer de
dimschakelaar in de stand ,.dimmen" stond, tenrijl bij
ingeschakeld ,,groot licht" het groot ficht van de bin-
nenste koplampen erbij werd geschakeld, d.w.z. er wer-
den dan twee koplampen met dimlicht en twee koplam-
pen met groot licht gevoerd.

In de gewijzigde schakeling worden in de ,,dimlicht
stand" de dimlichten van de twee buitenste koplampen
ontstoken tenryijf in de stand,,groot licht" bij alfe vier de
koplampen het groot licht wordt gevoerd.
De gewijzigde schakeling heeft tot gevolg:

de dimschakelaar is van een ander type; het tot dus-
ver gevoerde type heeft als DAF nr. 26?970 en het
nieuwe type heett als DAF nr. 262971, de daarbij
behorende fosse knop heett het DAF nr. 262972.

Het verschil tussen deze twee schakelaars is te her-
kennen aan de manier van bevestigen. Het lot dusver
gevoerde type werd bevestigd door middel van één

centrale moer, tenruijf het huidige type wordt bevestigd
door middel van twee uit het midden gepfaatste bou-
tjes.

voor de dimlicfrten is er een relais bijgekomen. Ook dit
relais iS evenals dat van het grOOt liCl'tt, een ,,maak"
relais, d.w.z. de contacten 30 en 87 worden gesloten

zodra de spoel wordt bekrachtigd.

de mistlampen doven niet automatisch zodra dim- of
groot licht gevoerd gaat worden. Uitgang 86 van het

mistlamprelais Q! moet met de massa worden ver-

bonden en niet met draad 054 aan contact 56 van

dimschakelaar @ . In die gevallen, waarbii de

draadboom is uitgerust met een extra draad 054,

welke loopt van het contact 56 van de dimschakelaar
naar de plaats van het mistlamprelais, moet deze

draad buiten beschouwing worden gelaten.
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LEESI.AMP
BINNENLICHT

.tl

BEDLEESI.AMP
VERLICHTING MOTORRUIMTE
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l,e bi'r:-'er'"'9r'lrc,flîtnE. de kaarlleeslamp, de beClees-
,,3iir p?r, eri 3e r-notorrLrmteverlrchtrng zi,;n voor de hoof d-
gchakelaar aangesloien en kunnen daarom ln gebrurk
worden gesteld zonder de hoofdschakelaar te slurten
Het . , a an en . , utt' ze;ten van de brnnenverlrchttng kan
geschieden door mrocel van de schakelaar aan de lamp
zelf . oÍ door het openen van een der portteren waardoor
de deurschakelaar G sluit
De bedteeslampen en kaartleeslamp kunnen worden
bediend door micjdel van de schakelaar op de betref-
fencle lamp zelt.
Wil men de motorru;mtev€rlichting laten branden dan
moet rnen eerst de cabine geheel of gedeelteltlk
kantelen Hierbii sluii nameliik de microschakelaar @
in het vergrendef mechanisme aan de achterzijde van de
cabine. Er vfoeit nu een stroom van de accu via draad
64, de microschakeiaar @ , draad 064 en via draad
960 over de coniroleiarnp voor de cablnevergrende-
ling @ m naar massa, waardoor deze controlelamp
brandt.
Tevens vloeit er een stroom via draad 064. schakelaar

@ en draad 164 over de motorruimteverlichtings-
lampen naar massa.
Schakelaar @ bevindt zich in de verdeeldoos @
welke is aangebracht aan de achterzijde van de cabine.
Wal men de motorruimteverlichting met gekantelde
cabine toch uitschakelen dan kan men dit doen met
schakelaar @

10
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CONTROLE LAMPEN

CODERIN KLEUR SYMBOOL OPMERKING

LENS SYMB q
5 1 4486 ROOD ZWART HANDREM

514487 ROOD ZWART
È-.+,,_L LADEN

51 4488 ROOD ZWART a, CABINE VERGR.

5 1 4489 ROOD ZWART Tdr GLOEIEN

51 4490 ROOD ZWART
\J

-rr-

. a a a aa
a a a - ao
a l a a aa

+F-
l-,

LUCHTFILTER

51 4491 ROOD ZWART
,'/ -\
1?V )/_./

CONVERTER

51 4492 ROOD ZWART ,$ TEMPERA,TUUR

51 4493 ROOD ZWART OLIEDRUK

51 4494 GROEN ZWART (r> RICHTING TRUCK

51 4495 GROEN ZWART (r> RICHTING VLGW.

51 4496 BI-AUW ZWART GROOT LICHT

51 4497 GROEN ZWART f)
-*/

MISTLAMPEN

51 4498 B[-AUW ZWART --n \
I
I

-J

VERSTRALERS

51 4499 BOOD ZWART tr
I

BLOKK. DIFF.

51 4500 AA/ART AFDICHTING

51 5001 ROOD ZWART H P.T.O.

51 5 002 ROOD ZWART ,+\rî+'*
b

REMVLOEISTOF NIVEAU

De controle lampen zijn voorzten van een 24V 3W lamp

1f
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5.30-f

Conlrole lampen en meters

Opmerking:
Voor het goed functioneren van de controlelamPen
en meters moet de electrische installatie van het
voertuig storingsvrij ziin. Het is daarom noodzake-
lijk om alvorens tot het vervangen van meters en/ol
gevers over te gaan, zich er van te verzekeren dat
zich geen extra weerstanden bevinden in het plus of
min circuit, zoals biivoorbeeld in accukabels ol
massa verbindingen tussen motor en chassis. Te-
vens is hel van bef ang dat aansf uitingen en contac-
ten van bedrading en componenten oxydatievrii
ziin.

TemperatuurcontrolelamP @ g

1 De îemperatuurcontrolelamp krijgt ziin pf usspanning
via contact en draad nr. 015. De min van de controle-
lamp is met draad nr. 708 verbonden met de ,,W"-
aansluiting van het thermo-element @ (kleine

aansluiting)
AanSluiting ..Vy'" is inwendig verbOnden met een

schakelaar. die bij een bepaalde temperatuur sluit.
Hierdoor is het massacircuit gesloten en gaat de
lamp branden.
De temperatuur. waarbij deze schakelaar sluit is 96'C.

2. Oe temperatuurmeter

Op de pfus-aansluiting van de ternperatuurmeter
staat de accuspanning via het contactslot en draad
nr. 01 5.

De ,,G"-aanSluiting van de temperatuurmeter iS met

draad nr. 733 verbOnden aan het ,.G"-contaCt van

het thermo-element.
lnwendig is de gever door middel van een weerstand
met de massa verbonden. De grootte van deze weer-
stand veranderl bii toe- of aíname van de tempera-
tuur.
De meter en de gever Staan in Serie. waardOor de

spanning en de Stroom in de meter - en dienten-
gevolge de wijzeruitslag afhankeliik zijn van de

weerstand in het element en derhalve van de tempe-

ratuur.

Fig. 2

Of iedrukcontrolelamp @ f

De Oliedrukcontrolelamp krilgt de accuspanning via

contactslot en draad nr. 015.
De min-zi;de van deze lamp is met draad nr. 706
verbonden mel het contact van de gever @
Inwendig is het contact verbonden met een schake-
laar, die slurt wanneer de druk beneden een bepaal-
de waarde is gedaald
Het arcuit rs hlerdoor gesfoten en de lamp brarÉt.
De druk waarbij de schakelaar sluit is 0 ,420 kg/cm
t 0.1.

3.

Fig. 3

In onoerstaande îabel worden bij de verschitlende lemperaluren van de gever de daarbii behorende Ohmse waarden

weergegeven.

Temperatuur'C s0 60 7A 80 90 100 110

Cnrn 194 + 18 134 + 13,5 95 + 9,2 70 + 7 51 t 4.3 38.5 + 3 29,4 t 2,?

Slurt men een regelbare weersrand aan op cle temperatuurrneter dan moel de meter bij de in de tabel genoemde weer'

stanc,en de daaOil behorende lemperatuur aangeven

13
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4. Of iedrukmeter

De oliedrukmerer krrjgt de accuspanning via
draad nr. Cl5. De ,,G"-aansluiting van de me-
ter is via draad nr. 707 verbonden met de aan-
sluiting van de gever @ .

Dit contact is inwendíg via een weerstand ver-
bonden met de massa. De grootte van deze
weerstand is afhankelijk van de oliedruk. De
meter en de gever staan in serie, waardoor de
spanning en de stroom in de meter - 9o díen-
tengevolge cok de wijzeruitslag - afhankelijk
zijn van de weerstand in het element en der-
halve van de oliedruk.

Testen oliedrukgever

1. Neem draad nr. 70T fos van de oliedrukgever.
2. Verwijder de oliedrukgever.
3. Monteer op de plaats yen de oliedrukgever een

adaptor (Daf nr. 105440) ,met behulp van een
banjobout (DAF nr. 165479).

4. Monteer aen de ene zijde de oliedrukgever en
aan de andere zijde de oliedrukmeter (DAF ge-
reedschap nr. 2-gg*Sg5g5Í).

5. Sluit de ohmrneter aan zoafs weergegeven in
fig. 5, dat wil zeggen de pluskabel van de ohm-
meter met het ccntact van de of iedrukgever
en de minkabel van de ohmmeter met massa.

6. start de motor en breng ieze op het gewenste
toerentat.

7. Lees op de ohrnmeter de weerstand 8f, die de
oliedrukgever heett bij de oliedruk, welke
wordt aangegeven door de otiedrukmeter.
De ohmse waarde moet bij de verschiilende
drukken liggen tussen de beide tíjnen van nÈ
venstaande grafiek.

DAF nr. 155 t 79

Flg. 5

sls6
Atm.

Flg. C

A - werkelijke druk

B - Ohmse waarde
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5. Brandstolmeter

Vra draad nr 015 staal de accuspanning op de plus-
aanslurtrng van de brandstolrneler De min-zijde van
deze meter is via draad nr. 071 verbonden met de
gever in de tank en op zijn beurt weer met de
massa. De gever bestaat uit een vlotter en een regel-
bare weerstand De stand van de vlotter bepaalt de
waarde van de weerstand Meter en gever staan rn

sene. waardoor de stroom en de spanning in de
meter en dientengevofge ook de uitslag van de
meîer - afhankelrlk zryn van de weerstand en der-
hafve van de stand van de vlotler.

>{x
\

J. ) -l-- ..---'
)

Testen yen oliedruk-, temperatuur- efl brandstof'
metgr.

Sluil de.meter aan zoals is aangegeven in het sche-

ma.
Stet de regelbare weerstand achtereenvolgens in op

de verschillende waarden en contrcleer of de daarbii
verkregen aflezingen OvereenStemmen mel de in de

tabellen opgegeven waarden.

Achterztjde meter
Accu
Recelware weerstand 0-200 0

1

2

t_ ìt

3

15
Wryz rg i ngen voorbchouclcn

Fig. 7

200 liter 400 liter

Vlotterhefboom

Afstand tussen het aanlegvlak h

van de flens tot de onderkant
van de vlotter bij stand ,.f eeg"

Hooste 
X'%
H1 /?
H3/4

-(bij aanwijzing ,,vol") Hvol

Ondergedompeld deel T
van de vlotter

Hoekverdraaiing

Draaipuntafstand A

280

450

Itoohmr3,q 14lrr
83 mml 49 ,r '' 5 | SO ttr

200 mml 102 ,. r I | 100 ltr
316 mml 156 ,, +8ltsOttr
381 mml 180 ,, .* t2p00 ltr

14 mm

96"

241 mm

386

541

I I f rot
1A7,S r"{ 51 =246 mrll 01 +
384.5 mrrll48 =I497 rnttll 80 t

15 mm

3.5 Ohml 23 ltr
6 ,i | 100 ltr
7 ,, 1 

200 ltr
I ,, l goo ttr

14 ,, fsaortt

96"

241

Fi rnleó r:-, îh€



6. Hoofdschakef aar- en f aadcontrolelamp @ k.

wanneer de hoofdschakelaar gesloten is, staar via
de draden nr. 14, 18 en 79 spanning op deze contro-
lelamp De min-zijde is door middel van draad nr zZ
verbonden met aansluiting + van de reg elaar. Van
hieruit is er een verbinding via de regelaar, draad nr.
23 en de dynamo veldwikkef ingen naar massa. Hier-
door is het circuit gesloten, zodat de controlefamp
brandt. Wanneer nu de dynamo in werking komt,
sîaat de dynamo B + spanning ook op draad nr. 015
en daardoor op de pluszijde van de voornoemde
controfelamp. De spanning op de B + en 61 aansrui-
ting is echter gelijk.
Aansluiting 61 is verbonden met de nin-zijde van de
controf elamp waardoor de spanning aan beide zijden
van de lamp gelijk is. Er vloeit derhalve geen stroom
en de controlelamp zaf uitgaan.
Daar de stroom, welke nodig is voor de voorbekrach-
tiging van de veldwikkelingen over de controlelam-
pen vloeit, is het vermogen van de controlelampen
bef angrijk. Dit vermogen moet 3 watt bedragen in de
?4v installatie. Voor de gedragingen van de controte-
lampen. zie sub-groep S-TZ.

7. Handremcontrolelamp @ h

Als het contactslot gesloten is, staat de accuspan-
ning via dra ad nr.01 5 op de pf us-zijde van de contro-
felamp. De min-zijde van de lamp is door middel van
draad nr. 96 verbonden met gever @
Deze gever is een massaschakelaai wefke sluit
wanneer de druk in het systeem beneden een be-
paafde waarde komt. Voor dit diverse optredende
drukken in het remsysteem raadpfege men groep 6.
wanneer, hetzij door fekkage hetzij door het in wer-
king stellen van het parkeerremmechanisme, de druk
bij gever 36 beneden 5 kg/cm (70 tbs. sg. inch)
daalt. gaat de lamp branden.

8. Lage-drukzoemer @
Afs het còntactsfot gesfoten is, staat de accuspan-
l{tg via draad nr. 01 5 op de puts- ziide van de zoemerq9 De min-aansluiting hiervan is door middel van
draad nr. 702 verbonden met het combi-instrument.
De in het combi-instrument aanwezige luchtdruk-
meters zijn inwendig voorzien van een schakelaar
welke sluit zoóra de druk in het systeem beneden
Skg/cm + 0,35 (70 fbs. sq. inct) komr.
Door het sfuiten van de schaketaar is de zoemer
rnel de rnassa verbonden en treedt daarcioor in wer-
xing. vocr de diverse cptredende drukken in het sys-
teem, zte groep 6
De f age-drukzoemer is aangeDi'achi op een rnonîaoe-
pfaat cnder het dashboard.

Luchtfiltercontrolelamp @ m

De luchtfif tercontrofelamp krijgt de accuspanning via
draad nr. 015.
De min-zijde van deze famp is met draad nr. 744
verbonden met schakelaar @ , welke is aange-
bracht in het inlaatspruitstuk. Wanneer de onder-
druk in het inlaatspruitstuk te hoog wordt ten ge-
vo]ge van een vervuild fuchtfiltet, sluit schakefaar
($ , waardoor de controlelamp gaat branden.

De onderdruk waarbij de schakelaar sfuit is 5s0 t 40
mm walerkofom. Deze waarde is aangegeven op de
bovenzijde van de schakelaar.

10. Controfelamp cabinevergrendef ing @ m

Zie ook: binnenverlichting motorruimteverfichting.
De controlelamp voor de cabinevergrendeling is
aangesfoten voor de hoofdschakel aar en werkt
daardoor onafhankef ijk hiervan.
zodra de cabine geheer of gedeeltelijk-uvordt ge-
kantetd, sluit de micro-scnaketaar @ in Éet
vergrendelmechanisme aan de achterzfióe van de
cabine. Er vloeit nu een stroom van de accu en via
draad o4 over de micro-schakelaar @ de dra-
den 054 en 960 en de controfelamp nEar rnassa.
Hierdoor begint de controfefamp te branden.

9.
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AANSLUITING TOERENTELLER

De toerenteller is aan de achterzijde voorzien van vrer
aansluitrngen De merktekens hiervoor staan op de
plastrc houder

+24 Voedingsd raad + 24V
draad nr. 0'l 5

rnassa

gever, venryisselbaar

draad nr. 713 en 714

Gl
I

W\

De gever moet zo zijn gemonteerd dat de luchtspleel
tussen tandwiel en gever 1 mm bedraagt. Voor een
correcle af stelling van deze f uchtspleet kan men gebruik
maken van de schroefdraad op de gever. De spoed
hrervan is 1 mm

Het tandwrel is voorzien van 50 tanden terurijl de toeren-
îallen van het tandwiel en de rnotor zich verhouden als
1 2.

17
Wlzrgtr'cen vooroehouden

12 50 Hz

@ 1,73
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Centrale waarschuwingslamp

De centrale waarschuwlngslamp, welke is aangebracht
rì nel combi-instrument. knippert alleen wanneer:
a) de wisselstroomdynamo niet laadt
b) de of redruk te laag is
c) de koelwaterlemperatuur te hoog is

De werking is als volgt:
Met het contactslot gesloten, staat de plusspanning via
draad ni t5 en 015 op de ,.r" aansluiting van de
knipperautomaat @ De aanstuitingen .,*" en ,.L"
ziyn rnwendig mel elkaar doorverbonden door middel
van een bi-metaal schakefaar. Het ..L" contacî is via de
controlelamp in het bi-instrumenl verbonden met aan-
sluiting 87a van diode-unit @
Inwendig is aansluitrng ,.L" via een spoel. welke ts ge-
wikkeld rond de bi-metaal schakelaar. verbonden rnet
de aanslurting van de knipper-aulomaat, die via
draad nr 746 eveneens met aansluiting 87a van diode-
unit O is verlronden
Wanneer aansluiting 87a op wef ke manier dan ook met
massa wordt verbonden. gaat een stroom vloeien over
de bi-metaaf schakelaar en de ..L" aansluiting van de
knipperautomaat en vervolgens via draad nr. 745, de
controlelamp. draad nr.746, en aansluiting 87a van de
diode-unit naar massa vloeit een stroom van het ..L"
contact over de spoel naar de ,r-rr aansfuiting van de
knipperaulomaat, welke eveneens via draad nr. 746 en
aansluiting 87a van de diode-unil met massa is ver-
bonden. Tengevolge van de hierdoor ontstane tempe-
ratuur verhoging openl de bi-metaal schakelaar. Hier-
door wordt de stroomkring van de contactlamp onder-
broken en gaat de lamp uit. Ook de stroom in de spoel
wordt onderbroken. waardoor het bi-metaal weer afkoelt
en sluit. De controlelamp gaat weer branden en de cy-
cfus herhaalt zich.

Zoals reeds vermeld kan de massa verbindlng met aan-
sluiting 87a van de drode- unit door een der volgende vier
oorzaken tot sland komen:

a Bil het nret correct functioneren van de dynamo valt
de spanning op dynamo aansluiting 61 weg
Aansluiting 87a van de diode-unit O is nu via de
drode van aansluiting 87, draad nr. 22, de regelaar
en dynamo met massa verbonden.
Hierdoor knrppert de centrale-waarschuwingslamp,
ten'vijl de controlelamp voor hoof dschakelaar en
laadcircuil continu blijft branden.

b. Wanneer de oliedruk beneden 0,42 kglcm: komt,
sluit oliedrukschakelaar @
Aansluiting 87a van de diole-unit O is nu via de
diode van aansluiting 85, draad nr. 706 en de nu
gesfoten schakelaar @ met massa verbonden.
Hierdoor knipperl de centrale-waarschuwingslamp.
tenrill de controlelamp voor de oliedruk continu bhifl
branden.
(Zie ook oliedrukschakelaar).

c. Wanneer de temaperatuur van het koelwater boven
95"C komt, sluiî de schakelaar van temperatuurgever

@ . Aansluiting 87 avan de diode-unit @ is nu via
de diode van aansluiting 86, draad nr.708 en de nu
gesloten schakelaar van gever @ met massa
verbonden. Hierdoor knipperl de centrale waar-
schuwingslamp, tenruijl de controlelamp voor de tem-
peratuur continu blijtî branden.
(Zie ook temperatuurcontrolelamp).

1g
Wrlzigingen voorbehoudcn
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eDe knipperautomaat @ en de diodeunit @
zi,;n aangebracht op een rnontageplaat welke zich
bevindt links onder het dashboard. De opstelling
van de onde:'delen is weergegeven in fig. 1.

Ftet testen van de knipperautomaat G,

Neem de draden nr. 745 en 746 los van de aan-
sluitingen ,,L" en ,,-".
Sluit een 24 Volt 3 Watt controlelamp aan tus-
sen de ,,L" aansluiting en massa.

c. Verbind de ,,-" aansluiting met massa. Met
het contact ,,aan" en derhalve spanning op de
,, * " aansf uiting, behoort de controlelamp nu
te knipperen.
Wanneer de controlelamp hefemaaf niet brandt
of blijft branden is de automaat defect en moet
deze worden vervangen.

,.,

Het testen van de diode-unit O.
a. I'leem de bedrading van de diode-unit weg.

b. Sluit de plus van de ohmmeter aan op aan-
sluiting 87a.

c. lvfeet de weerstand tussen aansluiting 87a en
de aansluitingen 86, 85, 30 en 87, door de min
van de ohm-meter respectievelijk te verbinden
met voornoemde aansfuitingen. De waarde van
deze weerstanden moet relatíef laag ziin en
practisch gelijk.

d. Sfuit de min van de ohmmeter aan op aanslui-
ting 87 a.

e. f.leet nu de weerstand tussen aansluiting BTa
on de aansluitingen 86, 85, 30 en 8T door de
clus van de ohmmeter respectievelijk te ver-
sen met yocrncemde aansluitingen.
De waarcie van deze weerstanden moet hoog
iijrr en de ohrnnreter sehco;! m (oneindig) aan
te geven.

2A

a.

b.

-
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RichtinEaanwiizers

Met het contactslot gesloten. staal de accuspannrng
vra draad nr 1 5. de zekering. draad nr 75. de schake-
laar tussen de aansluitingen 15 en 49 van de pech-
schakelaar @ en draad nr.76,qp aanslurtrng 15 van
de richtingaaÀwijzer automaat @
Met de richtingaanwijsschakelaar @ in de stand
..links" of ,,rechts" staat vanaf aansf uiting 49a van de
richtingaanwiizer automaat, via draad nr. 076 en aan-
sluiting 49a van de pechschakelaar een bleksignaal op
aansluiting 49a van de richtingaanwrjsschakelaar.
Als de schakefaar in de stand ,,rechts" is geplaatst. is er
een verbinding tussen de aansluitingen 49a en R. van
schakelaar $ .waardoor het blolsrgnaal via draad
ni'. 174 en 274 ook op aansluiting R van de richting-
autornaat staat. Inwendrg is aansluiting Fl via een spoef
verbonden met aansluiting RL, die weer is verbonden
met de rechter richtinglampen van de voorwagen.
Voor de richtinglampen van de vofgwagen bestaat via
een andere spoel een verbinding tussen aansf uiting R

en 54 R en via draad nr . A74 naar de stekerdcos en van
hier naar de richtinglampen van de volgwagen.
De stroom door d€ spoelen sluit de relais, waardoor via
draad nr, 078 de richtingaanwijzercontrofelamp voor de
voorwagen gaat bi'anden, terwijl de controleianip voor
de volgwagen wordt gevoed via dra ad 78.

De capaciteit van de richtingautomaat staat aangege-
ven op het huis. Bijvoorbeeld (2+t ) x 21 W Dat wil
zeggen dat het trekkend voertuig zowel aan cie iinker-
als aan de rechterzijde moet zijn uitgerust met twéé
richtingfampen efk van 21 Watt, tenruijl de volgwagen
aan iedere ziióe voorzien moet zijn van één nchtinglamp
van 21 Watt.
ledere verandering in aantal of vermogen van de rich-
tingiampen heett het niet correct functioneren van cje
controlelampen tot gevolg tenrvijf eveneens de tevens-
duur van de automaat wordl beinvloed.
Wil men het voertuig uitrusten met meer lampen dan op
de nchtingautomaat is aangegeven, dan is het nood-
zakefiik om gebruik te nraken van een relais.
Een en ander is schematisch weergegeven in fig. 3

CS ContactsfotRA R chtingautornaat
HS R chtingschakelaar
RL1 Ri:htinglampen standaard
RL2 Rbhtinglampen ertraRE Relais

Standaard schakeling

- Extra schakeling
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Rrchtinsaanwilers 
5 -4c,. IFecnrampen, Craxon V

Richti ngaa nwijzer automaat

Fabrikaat Stribel
Mrts nret nadrukkelijk anders vermeld. kan men als vuist-
regel aannemen. dat de zekeringen gebruikt in een 24V
installatie, 5 Ampère zekeringen behoren te zijn Dit

geldt ook voor de zekeringen van de rrchtingaanwijzer
inslallatie
Wanneer een I Ampere zekering is toegepast zal bij

evenluele kortsluiting rn het circuit de richtingautomaat
eerder def ect zijn dan dat de zekering is doorgebrand

Pechlampen

Door de pechlampen ..aan" le zetten. wOrden onder-
meer de aansluitingen 30 en 30b met elkaar doorver-
bonden. De accuspanning staat nu via draad nr. 30.

welke rs afgetakt vOor de hooldSchakelaar. en vta draad
nr 030. de pechschakelaar @ en draad nr. 7^,-,- op

aansluiting 15 van de richtingaanwijzer automaat (9
Het bloksignaal aan uitgang 49a van de richtingaanwij-
zer 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

aanslurttng 49a en de aansluiting R en L. Het bloksignaal

staat nu via de draden nr . 173 en 1 7 4 en respeclievelijk
via draad nr.273 en?74 ook op de aansluitingen R en L

van de richtingautomaat. Zoals reeds vermeld bij de

richtinglampen zijn de aansluitingen R en L inwendig

respectievelijk verbonden met aansluitingen RL en LL,

en voor de volgwagen met resp. 54R en 54L. Alle knip-
perlampen zullen dus gelijk gaan knipperen.
De controlelamp van de pechschakelaar wordt inwendig

verbonden met aansf L'' 
'rq 49a van de pechSChakelaar.

Claxon

Het in werking stellen van oe ciaxon geschiedt door de

bedieningshendel naar het stuurwiel te bewegen, waar-

door de schakelaar tussen aansluiting nr. 30 en 56a

gesloten wordt.
De stroOm foopt nu van het contactslot naar de aanSlui-

ting 30 en via de nu gesloten schakelaar en draad nr.

179 naar de claxon.

Fig. a
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Fiet stari-oloercrrcurl !restaat uri

t Relars 6
2 Trveeolcersprralen ,fò
3 Contac: starlscfiaketalr €4,
J Conrroielamp @ |

1. Relais

h4et de contact stanschakelaar & ln de voor-
qloeistand ll (fig 2t kri;gt het relaÉ €q zrin be-

kracntrging via draad nr. 33.
Door deze bekrachtiqing zijn de contacten 1 en 2 van

drt relars rnet elkaar verbcnden en staat via óraad
nr 033 ae accuspanning op de gloeispiralen

Gf oeispiralen @

De gloerspiralen zijn aangebracht in het inlaatsprurt-
stuk Wanneer tijdens het starlen gebruik wordt ge-
maakt van de gloeisprralen. wordt de omgevende
lucht verwarmd alvorens deze naar de cilinders te

3??f,il;piraren staan in serie met etkaar waardoor
Ce bedríjfss pan ning v an iede re g loeispiraal

3. Csntact-startschakelaar A
De bediening van de gloerspiralen geschiedt rnet be-
hulp van de contact-schakelaar (f ig 2),
Deze schakelaar lreeti 4 sanden, t w. 0, l. ll en lll.

Stand 0,,

Contact af.

Sieutel kan word€n verwilderd.

Stand I

Contact aan.
Verbruikers kunnen worden ingeschakeld ln deze stand
behoorl de sfeutel automatisch terug te komen na het

startefi €Fr,/of voorgloeien.

StanC ll

In deze stand worden de contacten nr. 30 en nr 19 met

eikaar dOorverbCnden, waarcioOr een Strocrn gaat vloer-

en over de spoel van het relais @
t{ierdoor sluit het relais en staat de accuspanning vra

draad nr 033 oP de gloeisPiralen

Stand lll

aanslurtrng nr 30 cioorverbcnden
5Ca De verbrnCtnq îussen aan-
: i,.'i,ril nrel verbroken zcCat Ce

near ce start-
m^.r4 7

31, u,-.j i\',i.Jl

Fig. 1

Fí9. 2

Controlelamp @ |

De controlelamp is geschakeld over de laatste gloer-
spiraal. Omdat de gfoeispirafen in serie staan met
elkaar betekent dit. dat de controlelamp wordt ge-
voed met 12 Volt lamp. De controle lamp is echter
een 24 volt lamp.
Cmdat de lamp wordt gevoed rnet de helft van zijn
r'ìoÍìnrnale spannine zal deze onder normafe omstan-
'::c reú€n triCens hel veoroloeien zwak branden.

2.

4.
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Lokatie

De gloeisprralen ziln in het inlaatspruitstuk aangebracht.

F
1amp.

Aanslultlng

De aansluiting van de gloeispiralen is weergegeven in

het bedradingsschema tenruiil de praktische uitvoering
daarvan is algebeefd in fig.3. Het kabeloog A' van de
ingaande kabel 033 heeÎt een groÎere diameter dan het

kabeloog Bî van de uitgaande kabel. Het is daarom
noodzakelijk om de kabelogen op de iuiste plaals en
wijze te monteren. t.w. het kabeloog A' (grote diameter)
komt tussen de stafen ring C en het porcelein D. teruiif
het kabeloog B' (kleine diameter) wordt bevestigd tus-
Sen de bovenkant van het porcelein D en de klemschroef

E

De kabel 033 tussen de gloeispiralen heetÎ twee ver-

schillende kabelogen Aa en B'. Hiervan wordt het kabel-

cog Bt (kleine diameter) gebruikt op de uitgang van
gloeispriaal 1 , tenrill het kabeloog 42 (grote diameler)
wordt bevestrgd op de ingang van gloetsprraal 2.

Omdaî de gloeispiralen In serre Staan. is atleen de uit-
gang van gloerspiraal 2 (kabeloog 82 klerne drameter)

Prrnled in the Nelhcrlands 7S0tl

Fig. 3

A Kabeloog (ngang grole diametarl
B Kabeloog (uitgang kleine diernoter)
C Stalen'afstandsring DAF nr. f 26979
D Porceleh DAF nr.
E - Klemschroel van $oeisPiraal
F - Massaverbincfing
G - Massakabel van 2e gloeisPriaal
H Controle electrode
| - Stroomrichting
K Ronde kunststotrir€ DAF nr. 6t 2217
L - lsoletie malerbal

via kabel G met massa F vetòonden.
De voedingskabel 35 van de conîrolelamp is door middel

van een kabeloog bevestigd aan de uitgaande z1de van

gfoeispiraaf 1 .

De stalen ring C dient te voorkomen, dat bij een eventu
eef foutieve montage of verbuQing van kabeloog A korf-

sluiting ontstaat. Dit is nameliik mogeliik, doordat het

kabeloog dan contact maakt me! het zeskant van het

gloeispiraalhuis Een dergeliike situatie is getekend in

lig 5
Evenzo is het mogelijk, dat kabeloog A zodanig scheel

wordt gemonteerd. dat dit kabeloog contact maakt met

zowel de stalen ring C als met de centrale efectrode H

(zie fig. 8)
De gloeispiraal is dan kortgesloten. Om dit te workomen
moel de ronde kunststot ring K (DAF nr. 61 2217) worden

gemonteerd.

3
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Testen van de gfoei-installatie

1 Relais

a. Sluit een voltmeter aan tussen de aansluiting van
draad nr 33 en de massa.

b. Met de contact-starlschakelaar in de voorgfoei-
stand ll moet de voltmeler een spanning aange-
ven van 24 Voft.

c. Sluit de voftmeter aan tussen de massa en de
aansluiting van het rerais, waaraan draad nr. 033
is bevestigd.

d. Met de contactschakeraar in stand I mag de volt-
meter geen spanning aangeven.

e. Met de contactschakefaar in stand fl moet de volt-
meter een spanning aangeven van + 24 Volt.

Fig. 4

2. Gloeispiralen 
.

a. Neern draàtj nr. 033 fos van de eerste gfoeispiraaf .

b. sfuit een amperemeter aan tussen de losgeno-
men draad 033 en de aansfuiting van de gloei-
spiraal (zie fig. 3).

c. Met de contact-startschakelaar in stand ll moet de
amperemeter een stroomsterkte aangeven vant 50 Ampère.

d. Tijdens hét véóigbeien moet over beide gloei_
spiralen dezeffde spanning staan. Dit kan worden
gemeten door een voltmeter gedurende het voort-
gloeien respectievefijk over de eerste en tweede
gloeispiraal aan te sluiten.

Bovendien is het mogelijk om aan de hand van de gedra-
grngen van de controlef amp bepaafde diagnoses te stef-
len.
Zoals reeds is vermefd, zal onder normale omstandig,
heden de controlelamp tijdens het voortgloeien zwak
branden. ziin de omstandbheden echter niet normaal,
dan zal de @ntrofelamp - af naar getang die omstandig-
heden - ofwel fel oplichten otwel nóbmaal niet branden.
op dg vofgende btadziide is een ovezicht samengestetd
van de mogefijke foutieve situaties, de gevotgeÀ daar-
van en het daarbii behorende gedrag van de controle-
famp.
Hieruit bfiikt, dat in vefe gevaflen ats de controlelamp
niet correct brandt, de vofgschade aanzienlijk kan zrin.
Teneinde dit te voorkomen is het dan ook verboden om
in dergefijke situaties de motor toch te starten.
Het is dus noodzakeliik om in zo'n gevaf eerst het ewel
te verhelpen.
ook is het noodzakelijk om bij de eerstvolgende werk-
zaamheid aan het voertuig te controleren-ot de gfoei-
spirafen zijn voorzien van een stafen ring c (DAF nr.
126979) en de kunststof ring K (DAF nr or zz17l en
deze zonodig afsnog te monteren.
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FOUT GEVOLG GEDRAG CONTROLELAMP

1 Ingang 1e gloerspiraal maakt
massa (fig 5)

Het orcurl rs korlgesfoten Er bevindt
zich geen zekerrng In dit crrcuit De
bedradrng zal verbranden

De controlelamp brandt niet.

2 Kabelogen A en B venruisseld.
(frg 6)

De drameter van kabefoog B past niet
over de kraag van de gfoersprraal.
Vra de centrale pen van de gloeispl-
raaf staan de kabelogen A en B mef
elkaar rn verbrnding De gloerspiraal
rs hrerdoor korîgeslolen De batîerrj-
spannrng QA V) staat nu over één
gloersprraal Hrerdoor is de weer-
stand in het circuit gehalveerd en de
slroomsterkte verdubbeld (: 100 A)
Hel af gegeven vermogen van de
gloersprraaf wordt daardoor: 100 A x

24 V = a 24A0 Watt De gloersprraal
rs nominaal 550 Watt Een en ander
heett tot gevolg. dat de gloersprraaf
doorbrandt.

Zrln de kabelogen van de eerste gloei-
sprraal venrrsseld, dan brandt de
controlefamp lel
Ziin de kabefogen van de tweede
spiraal venvisseld. dan brandt de
COntrolelarnp nrel

3 Kabelogen A en B zijn zodanig
verbogen, dal ze elkaar raken (ftg .71

De gloeisprraal rs dan kortgesloten.
zodat de batteriispanning (2a V) over
de andere gloeispiraal staat Hrerdoor
ontstaat een situatie als onder 2

ls de eersle gloersprraal kortgesloten.
dan brandt de controlelamp lel
ls de tweede gloeispiraal kortgesloten
dan brandt de controlelarnp nret

4 Kabeloog A is zodanig gemon-
teerd dat deze zowef met de centrafe
electrode als met de kraag van de
gloerspiraal contact maakt. Dit is
alleen mogelijk als de kunststof ring-
en K niet ziin gemonleerd (f rg 8)

De gloeispiraal rs dan korlgesloten
zodat de batterijspanning Qa V) over
de andere gfoeispirsal staat. Hterdoor
ontstaat een situatie als onder 2.

ls de eerste gloeispiraal koftgesloten,
dan brandt de controlelamp fef

ls de tweede gloeispiraal korîgesloten
dan brandt de controlelamp niet.

5 Eerste gloeispiraal defect. Gloei-rnrichting werkt niet De controlelamp brandt niet

6 Uitgang van de eerste gloeispiraaf
en/ol ingang van de tneeCe gloei-
spiraal maakl massa.

De batterilspanning (24 V) staat
over de eerste gloeispiraal.
Hrerdoor ontstaat een siluatie
onder 2.

NU

als

De controlelamp brandt niet.

7 Tweede gfoeispiraal defect. De gloei-rnrrchting werkl ntet De controfefamp brandt fef .

8 Massaverbinding van de tweede
gloeisprraal rs onderbroken.

De gloei-rnrichîing werkt ntet De controlelamp brandt fel.

I De gloeispiraal maiakt massa aan
de binnenàjde van hrgt inlaatspruit-
stuk (fig 9)

Gebeurt dit met de eerste gloeisprraal
dan ligt de plus van de accu recht-
streeks aan de massa Daar hel ctr-
curl niel is gezekerd. zal nu de eerste
gloersprraaf doorbranden bit de bo'
venste wrnding of de bedradtng v€r'
branden
Gebeurt dit met de lweede gloetspt-
raal. dan rs deze korlgesloten
In deze srtuatre bestaat voor betde
gloeispiralen kans op doorbranden

De controlelamp branctt niet.

De controle lamp brandt niet.

5
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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VI.AMSTARTCIRCUIT
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De vlamstartinstallatie is bedoeld om bii lage bui-
tentemDeratuur te dienen als starthulp voor diesel-
motoren.
De vlamstartinstatlatie bestaat uit de volgende on-
derdelen:
1. Vlamkaarsen @
2. Electro-magnp\isch ventiel '09

3. Schakelaar W
4. Voorschakelweerstand met birnetaalschakelaar

a
5. Controlelamp @ I

1. De ylamkaar3en @ , bestaande uit onder

meer een sproeier en een gloeistift, zijn aan-
gebracht in het inlaatspruitstuk. Wanneer tij-
dens het starten gebruik wordt gemaakt van
de vlamstart inrichting, ontwikkeft zich aan de
vlamkaarsen een vlam, die de daar aanwezige
lucht verwarmt alvorens deze naar de cilinders
worden geleid.
De installatie werkt op normale diesef brandstof
uit de brandstottank.
De brandstof wordt onder druk van de opvoer-
pomp toegevoerd naar de vlam kaarsen. Dat
betekent dat de brandstof pas dan kan worden
toegevoerd als de motor draait (getornd wordt).
Om de brandstof tijdens het starten toe te
voeren naar de vfamkaarsen moet tevens het
efectro-magnetische ventief dat zich in de toe-
voerleiding bevindt, worden geopend.
De vlamka"?rs zorgt er voor dat de brandstof
wordt gedoseerd en verdampt. waardoor deze
zich vermengt met de lucht in het inlaatspruit-
stuk. Dit gasmengsel komt in aanraking met de
gloeistift, waardoor een vlam ontstaat, die de
lucht wef ke de cilinders binnenstroomt V€r-
warmt. Op deze wijze wordt de koud-start aan-
zienlijk vergemakkef ijkt.
De vlamkaarsen staan in serie met den voor-
schakelweerstand. Hierdoor is de spanning
over de vlamkaarsen + 19 Volt.
De brandstof komt via een in de vlamkaars
ingebouwd fijnfifter in de sproeier en vervol-
gens bij het achterste gedeelte van de indirect
verwarmde gloeistiften, verdampt daar en komt
dan bii het voorste gedeelte lot ontbranding.
Aan de vlamzijde van de vlamkaars is een be-
veifigingskap aangebracht, die het uitgaan van
de vlam bij hogere luchtsnelheden verhindert.
Om de gloeistitten op de iuiste ternperatuur te
brengen is een voorgfoeitijd van ca. S0 a O0

seconden noodzakelijk.
De vlamkaars wordt met behulp van een con-
tramoer in de juiste stand gemonteerd. Het
fijnfilter en de sproeier kunnen voor een even-
tuefe reiniging worden venrijderd. voor verde-
re informatie hiervoot, zie Groep 2.

Flg. I

Ffg. 2
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2. Het fectro-magnetische ventiet @

Dil ventiel is geschakeld in de loevoerleiding van de
vlamkaarsen en sluit deze leiding af . Tijdens het star-
len echter wordt de spoel van dit ventiel bekrachtigd.
Hierdoor opent het ventiel zich en de brandstof
wordt nu door de opvoerpomp naar de vlamkaarsen
geperst.

3. Schakefaar A
Het in werking stellen van de vlamstart inrichting ge-
schiedt met behulp van de contactschakelaar. Deze
schakelaar heeft vier standen nameliik 0, l, ll en lll.
Stand 0.
Contacl af. Sleutel kan worden venruijderd.
Stand l.

Contact aan. Verbruikers kunnen worden ingescha-
keld.
Tildens het rijden behoort de sleutel in deze stand te
staan Ook behoort de sleulel na het starlen automa-
tische in deze stand terug te komen.
Stand ll.
In deze stand worden de contaclen nr. 30 en nr. 19
met elkaar doorverbonden, waardoor een stroom
gaat vloeien over de voorschakelweerstand en de
vlamkaarsen, zodat nu het voorgoeien van de vlarn-
kaarsen geschiedt.

Stand lll.
In deze stand wordt het contact nr. 30 doorverbonden
met de contacten nr. 1 7 en nr. 50a. Contact nr. 50a
is door draad nr. 36 verbonden met de startmotor.
zodat deze in werking komt en de motor getornd
wordt.
Draad nr. 33 van aansluiting nr. 17 sluit de voor-
schakelweerstand kort, zodat de startspanning
rechtstreeks op de vlamkaarsen.
In tegenstelling tot de gloeispiralen. is bij de vlam-
kaarsen het brugstuk tussen de contacten 19 en t 7
van hel conîactsfot weggelaten.
Ook wanneer het contactslot van een voertuig, welke
is uitgerust met vlamstart wordt vernieuwd is het
noodzakefijk dat dit brugstuk wordt weggenomen.
Wordt dit niet gedaan dan zal dit tot gevolg hebben
Cat het electro-magnetisch ventiel niet opent en de
levensduur van de vlamkaarsen in ernstige mate
wordt verkofl.

Fig. 3

Fig. 4

3
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4. Voorgchakelweersland blmetaalschakef aar a4

De voorschakelweerstand is zodanig in het

circuit opgenomen, dat deze tiidens het voor-
gloeien in serie is geschakeld met de vlam-
kaarsen, waardoor de Spanning over de vlam-
kaarsen t 19 Volt is.
Tiidens het starten wordt de voorschakelweer-
stand kortgesloten ter compensatie van de ge-

durende het starten optredende Spanningsval.
Hierdoor staat de accuspanning, die tijdens
het starten eveneens t 19 Volt is, rechtstreeks
op de vlamkaarsen. zodat deze daardoor nor-
rnaal blijven functioneren.

5. Controtetamp O I

De strooffi, die tijdens het voorgloeien door de
voorschakelweerstand vloeit, verwarmt deze
dusdanig, dat de bimetaalschakelaar in de
voorschakelweerstand zich sluit na 50 à 60 se-
conden voorgloeien. Wanneer bimet,4lschake-
laar zich sluit, gaat controlelamp AO I bran-
den, ten teken dat de gloeistiften op tempera-
tuur zijn; men kan dus beginnen te starten.

Flg. 5

Zodra de controlelamp gaat branpQn wordt ook
het eiectro-pneurrrat!sche ventiel €9 geopend.
Tijcjei-is iret sta:-'ren vloeit et over de voorschakel-
weerstand alleen nog maar de stroom welke be-
nodigci is voor de controlefamp en het electro-
magnetische ventiel.
Deze stroomsterkte is niet voldoende om de voor-
schakelweei'sta;:d op iemperatuui' te houden. Ten-
gevolge hiervan ocent Ce bi-metaal schakelaar
zich na ongeveer één minuut. Hierdoor wordt de
brandstoftoevoer gestopt en treden de vlamkaar-
sen buiten werking. Zodra de bi-metaaf schakef aar
opent, doott ook de controlelamp.
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HET TESTEN VAN DE
V tA M STA RTI N STALI.ATI E

1. Vlamksaruen

a. Neem draad nr.034 los van één van de
vlamkaarsen.

b. Sluit een ampèremeter aan tussen de los-
genomen d raad nr. 034 en de aansluiting
van de vlamkaars.

c. Sluit tevens een vOltmeter aan tussen de

aansluiting van dezelfde vlamkaars en de
massa. Zie fig. 6.

d. Breng de contacl-startschakelaar in de

voorgfoeistand ll.

e. Lees de meters al na 60 sec. te hebben
voorgegloeid.
De spanning behoort te ziin: t 19 Volt,
terwijl de stroomsterkte een waarde moet
hebben van 11,5 AmP.

f . lel de stopknop van de motor in de ,,stop"
stand.

g. Torn de motor door de contact-startschake-
laar in stand lll te brengen.

h. Nu behoort door de voltmeter een spanning
te worden aangegeven, die gelijk is aan de
startspanning. Deze is weer t 19 Volt.
De waarde van de stroomsterkte behoort
te ziin t 11,5 AmP.

i. Neem de meters los en sluit draad nr. 034

weer aan oP de vlamkaars.

i. Herhaal deze test voor de andere vlam-

kaa rs.

2, Efectro-magnetisch ventlel

Neem draad nr. 35 los van het ventiel.

Sluit de ampèremeter aan tussen de los-
genomen draad nr. 35 en de aanslqlting van
het electro-magnetische ventiel €)
Sluit een voltmeter aan tussen de aanslui-
ting van het electro-magnetische ventiel en

massa. '

d. Breng de contact-startknop @ in de voor-
gloeistand fl.

e. De stroom door het ventiel behoort te zijn
t 1 Amp., zodra de bi-rnetaalschakelaar
gdsloten is.
De spanning over het ventiel behoort te

zijn t 24 Volt, zodra de bi-metaalschake-
laar gesloten is.

Flg. C

a.

b.

c.
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3. Voorschakelweerstand

a. Sluit een Ampèremeter aan tussen de voor-
schakelweerstand en de vlamkaars.

b. Sfuit de Voftmeter aan tussen de aanslui-
ting van de vlamkaars en de massa. Zie
f ig. 7.
Indien beide vlamkaarsen in orde zijn, zal
de voltmeter tijdens het voorgloeien een
spanning aan moeten geven van t 19 Volt,
tenrijl de Amperemeter een stroomsterkte
aangeeft van 23 Ampère.
Om de bi-metaalschakel aar te testen, sf uit
men een voltmeter aan tussen de uitgang
van draad nr. 35 en de massa.
Indien nu voorschakelweerstand en vlam-
kaarsen in orde zijn, zal de bi-metaalscha-
kelaar 50 à 60 seconden nadat de contact-
startschakelaar in de voorgloeistand Ir is
gebracht, moeten sf uiten.
Door het sf uiten van de bi-metaalschake-
laar moet de voftmeter uitslaan en de con-
trotelarnp flp I gaan branden.

:
-rF
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d.
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Flg. 7
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STARTMOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

F abrkaat
Bosch nr

DAF nr
TyPe
Verrnogen nomtnaal
Aantal bcrstels
Borsteldr uk

Axrale spelrng van het anker
M rnimaal toelaatbare colfectordtam€ter
M rnrmale koolborstel lengte
Axrale spelrng van het rondsel
Ro noselaf stand
LoslaatkoPPel vrijlooP

OverbelastingskoPPel
Slurtspanning relais

Spanning onbelast draaien
Stroom bi1 onbelast draaren
Toerental bij onbelast draaren
Korlsluitstroomtest.

s Pan ni ng

stroom

Om te voorkomen dat bevestigingsmoeren voor de

startmotor van de 1 1 liter motoren loslopen moet het

gedeelte van tapeind (code nr. 3000N 31 1 383) dat in het

vtiegwrelhuls wordt geschroef d. gemonteerd worden

mel Loctite 270 (code nr. 1sOV 5192451 De bevestt-

gingsmoeren van de startmotor ziin gewijzigd van 290V

|aagaZin 207N 523871 en moeten gemonleerd worden

met Loctite 242 (code nr 150V 519246)

Bosch
0 001 4'l 0 067
241787
K.B 24V 6 PS

6pk
4

1 200 - 1400 gr

0.2 - 0 6 mm
475mm
17.5 mm
0,5 - 0.9 mm

30-40mm
2.0 - 4.0 kg/cm
14 - 16 kgm

15 V
23V
85 - 115 AmP

3700 - 470A t/mrn

8.5 V

12?A - 1400 AmP

I
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WSSELSTROOMDYNAMO

INHOUD

Bladz.

Principe en werking 2-12
13Regelaar

Wenken voor de werkplaats 14
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PRINCIPE EN WERKING

Wisselgtroomdynamo

De wisselstroomdynamo heeft tot taak de elektri-
sche verbruikers op het voertuig te voorzien van
de benodigde elektriciteit. Tevens behoort de dy-
namo de accu's in een goede ladíngstoestand te
houden. Hiervoor is gelijkstroom nodig. De wísset-
stroomdynamo echter geeft een drie-fasenwissel-
stroom, die evenwel omgezet wordt in een gelijk-
stroom.
Het eindprodukt van een wisselstroomdynamo
is dus gelijkstroom. De benaming is ontstaan door
het verschil in ontwerp.
De ontwikkeling van de halfgeleiderdiode heett het
mogelijk gemaakt het gelijkrichten te venlezen-
fijken zonder coflector, maar met behufp van dio-
den. Deze constructie maakt het mogelijk om het

30

20

tm0

werktoerentalgebied aanmerkefifk breder te nìd-
ken.
Door nu de juíste poerieverhoudíng te kiezen is
het mogelijk om de dynamo bU statJonair draaien
van de motor al een refatief hoog toerentat te laten
maken, waardoor de dynamo dan reeds een iBî-
zienlijk vermogen teverù
Fig. 2 toont de grafieken van de stroomafgifte yan
de wisselstroonì- en gerijkstroomdynamo'J ten op-
zichte van het toerental.
Het is duidelijk zichtb aar, dat de wisselstroom-
dynamo reeds bii een aanzienlijk lager toerental
stroom begint te leveren. Hetgeen betekent, dat
ook het bijladen van de accu at bif een tager rno-
tortoerental begint.

25
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Principe en werkine J t72'l

Prlnclpe, constructle en werklng

Het principe is gebaseerd op het feiÎ dat, wanneer

een efektrische geleider de krachtlijnen van een

magnetisch veld sniidt, een elektrische stroom

gaat lopen door deze geleider.
In principe is het niet belangrijk of nu hel magne-

tìsch veld stitstaat en de geleider beweegt. oÍ om'
gekeerd wanneer de geleider stilstaat en het mag-

netisch veld beweegt.
Bii wisselstroomdynamo's draait het magnetisch
veld (rotor) en staat de geleider (stator) stil.
Als de rotor draait, bewegen de polen van het
rnagnetisch veld zich in de draairirhting en een
wisselspanning - wissef ende in richting en
grootte - wordt geinduceerd in de stator.
Deze inductie kan worden verhoogd door niet één
geleiderdraad te gebruiken, maar een spoef (zie
fig.3).
Wanneer de rotor ronddraait, geeft de wijzer in

fig.3 de grootste uitslag in de stand van de rotor
zoals getekend in deze figuur. De uitslag zal afne-
men naarmate de rotor verdraaid wordt, Om v€r-
volgens geheel tot nul terug te lopen als de rotor
horizontaal staat. Bii nog verdere verdraaiing zal
de wijzer wéér uitslaan, nu echter n aar de andere
kant. Daarbij zal de maximale uitslag ziin bereikt
als de rotor in de stand in fig. 4 is gekomen het-
geen een verdraaiing van de rotor van 180o is ten
opzichte van de stand in fig. 3.

Als men de waarden van de wijzeruitslag tiidens
één omwenteling uitzet in een grafiek, krijgt men
een sinusvorm (fig. 5). De waarde van deze sinus-
fijn wordt groter naarmate het magnetisch veld
sterker wordt of de draaisnelheid van de rotor
wordt verhoogd, waardoo r er meer krachtliinen
per tijdseenheid worden gesneden.

E
'l:!:D

Flg. 3

Flg, a

e
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FTg. 5
G raden rotor verdraaiing

E,@
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lnplaats van één spoel kan men echter ook drie
spoelen toepassen, u, v en w, wef ke elk l ZOo van
elkaar venvijderd staan (fig. 6). Bij het ronddraaien
van de magneet zal elke spoef atzonderlljk zich
gedragen zoals in fig. S.
De maximale uitslag van de wijzer van elke spoel
afzonderlijk zal echter op een ander tijdstip liggen
ten opzichte van de andere spoelen. De maximale
positieve uitslag van elke spoel komt steeds 1200
na de andere. Een en ander ls weergegeven In
fig. 7.

Het magnetische veld in wisselstroomdynamo's
wordt gecreéerd door een elektromagneet.
ln de situatie zoals is weergegeven in fig. 8 wordt
gebruik gemaakt van één spoel en een magneet
met zes noord- en zes zuidpolen.
Blf één omwenteling van de magneet zal de wijzer
van de meter zes keer maximaal positief en zes
keer maximaal negatief uitslaan, hetgeen is weer-
gegeyen in de grafiek van fig. 8. Elke 600 is er dus
een cyclus {sinuslljn}.
Inplaats van één spoef te gebruiken, kan men
echter ook zes in serie geschakefde spoelen toe-
passen, welke zo zifn geplaatst dat ze onderling
onder een hoek van 600 staan. Zie fig. 9.

(v)

+

0

Flgl 0

270 360 450

Aantal graden verdraaíing van de rotor

,L--\

I

\ \
/

w
-t\

/
I\\\I

v
,--l\

ta
\

/

w

/
I
I \\

\t,\- -,

J

f
f
\

\ -,a

\
)/l

'Il- -2

I'I,I
\

\é/

90 180

Ffg. 7

540 630 TN



E}/f,f, F :ilraatsinstruct'es

Wrsselslroomdynamo t
Principe en werkins J .7 2.1

+F-Jo

60

Flg. I

300 360

5
Wiizigingen voorbchouócn

Door de spoelen op deze manier te schakelen,
corresponderen ze exact met de polen van de
magneet en worden alfe spoelen tegef iik maximaal
positief, nul, maximaal negatief, etc.
Dat wil zeggen: elke spoel afzonderliik heeft de-
zelfde sinuslijn ten opzichte van de andere spoe-
len. De spoelen staan echter in serie, zodat de uit'
Slag van de meter - en daarmee de Sir,uswaaf-
6fs - gelijk zal zijn aan de som van de zes spoe-
len tezamen. Het aantal wisselingen van maximaal
positief naar maximaal negatief per omwenteling
blijft echter gelijk en er is iedere 600 een cyclus,
zoals weergegeven in fig. 8.
Wil men echter een drie-fasenstroom cre6ren
zoats weergegeven in fig. 7, dan moet men drie
groepen, resp. u, v en w, van elk zes spoelen
gebruiken. Deze moeten dan op een dusdanige
wijze worden geschakeld, dat elke groeP afzon-
derlijk 600 nodig heeft voor één cyclus, zodat het
bereiken van de maximale uitslag ten opzichte van
de andere groepen met gelijke tussenpozen 9e-
schiedt.
Dat wil zeggen: na elke 60 : $ =
ing wordt resp. voor de sPoelen
male waarde bereikt, m.a.w.
20o na op elkaar. Een en ander
fig. 9.

2Ao rotorve rdraal'
u, v en w de maxi-
de spoelen lopen
is weergegeven in

Flg. I
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Tot dusver is alleen gesproken over drie groePen
van zes spoelen, welke los van elkaar op een lrì8-
rer zijn aangesloten. Wif men echter de geprodu-
ceerde elektriciteit gebruiken, dan moeten de drie
groepen spoelen zó met elkaar worden verbonden,
dat een stroomkring ontstaat en dat de geprodu-
ceerde wisselspanning omgezet wordt in een 9e-
lijkspan n ing.
De verbinding tussen de drie statorspoelgroepen
u, v en w kan op twee manieren geschieden:
a. met een sterverbinding, of
b. met een driehoeksverbinding, zoals in fig. 11

aangegeven is.

Voor de sterverbinding geldt:

V-Vfx V3

| -lf

Voor de driehoeksverbinding gefdt:

V=Vf
| =lfx l'3

waarin: V

Vf

I

dynamospanning

f asespanning

dynamostroom
lasestroom

Het gelijkrichten van de wisselstroom geschiedt
met behulp van dioden.
Een diode is een efektrische ,,terugsfagklep" die
de stroom doorlaat in de ene richting, maar de
stroom spert in de andere richting.
Fig. 12 toont een dergeliike diode, tezamen met
zijn symbool. Hierbij geeft de pijl de doorlaatrich-
ting aan. Om er voor te zorgen dat zowel het posi-
tieve als het negatieve deel van de geproduceerde
wisselspanning kan worden gebruikt moet men
voor de spoelgroepen u, v en w elk twee dioden
gebruiken zoals aangegeven in fig. 13, waardoor
het negatieve gedeelte niet verloren gaat, maar
omgezet wordt in een positieve spanning.
ls bijvoorbeeld de spanning in spoel u positief ,

dan loopt de stroom naar knooppunt b van de
diodebrug en via de middelste plusdiode naar de
plus van de meter. Dit geeft een positieve uitslag
op de meter. ls de spanning in spoel u negatief
dan vloeit de stroom in omgekeerde richting naar
het verbindingspunt van de spoelen u, v erì lry.

lv
-.Ir-

ffv

slerverbinding d riehoeksverbind ing

Flg. 11

Drie lase verbindlng van de drie statorwikkelingen

l--V--lr?u
l--vf1 |

V=Vf

t+- t

-filf
-l

I

d,J

,, l*)

If

f
Flg. 12

Fh. 13

a
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4=
1-
2=

A = sperrichting

Voltmeler

Min-dioden

B = doorlaatrichting

Plus-dioden

Statorwikkef ingen
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De spoelen v en w zijn nu positiel en oe stroom
loopt nu via deze spoefen naar het knooppunt a

*íì c van de dicdebrug, om vervolgens via deze
: ,'.iide plus-dioden eveneens bij de plus-aansluiting
' : i'! de rneter te komen: daardoor zal de meter
,':k nu weer een positieve uitslag geven. Dat wil
,';-]frgen, dat de negatieve spanning is orngezet in
iî €n positieve spanning. Vanzef f sprekend geldt
dit voor alle drie spoelgroepen u, v en w.
Wanneer dit wordt toegepast in de grafiek van
fig. 10, verplaatst daarmede het negatieve gedeelte
zich naar de bovenkant van de O-lijn. Zie fig. 14.
In een wisselstroomdynamo zijn drie verschillende
circuits:

a. laadcircuit
b. veldbekrachtiging
c. voorbekrachtiging van het veld.

I..AADCIRCU]T

De f aadstroom voor de accu en de verbruikers
wordt afgetakt van de B + aansluiting van de wis-
selstroomdynamo.
De spanning in de wikkef ingen, uitgaande van
tijdstip A in fig. 15, is afs volgt:

spanningwikkeling u = positief

spanningwikkelingv = Q

spanning wikkeling w = negatief.

De stroom loopt van positief (wikkeling u) over de
pf usdiode van wikkeling u naar de B + van de
wissefstroomdynamo en vandaar over de accu en/
of verbruikers naar de massa.

ilcr*J

U
WH

1. Accu
2. Mindiode
3. Plus-dlode
4. Verbruikers
5. Stator wikkelingen

+

A lf =PCIS.
V=0
W'NEG.
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Wisselstroomdynamcaansluiting D- is met de
massa verbonden. Statorwikkeling w is op dit mo-
ment negatíef, waardoor de stroom nu over de
mini-diode van wikkeling w en over wikkefing w
terug is in het verbindingspunt van de sterschake-
ling. Hiermede is de stroomkring gesloten.
Bekiikt men het verloop op tijdstip B (fig. 16), dan
is de spanning in wikkeling

u = positiet
v = positief
w = negatief

De stroom loopt van positief (wíkkelingen u en v)
naar de diodebrug en over de plus-dioden van
wikkeling u en v naar de B+ aansluiting van de
wisselstroomdynamo en van hieruit naar de accu
en de verbruikers, om vervolgens via de massa-
aansluiting D- en de min-diode van de nu nega-
tieve wikkeling w terug te vloeien in de sterscha-
keling. Hiermede is de stroomkring weer gesloten.

Het stroomverloop op een tijdstip waarbij
wikkeling u = negatief,
wikkeling v = positief en

wikkelingw = negatief is,

is als volgt:
de opgewekte stroom van de posltieve wikkeling
loopt via de plus-diode naar aansluiting B en via
accu en/of verbruikers naar de massa, welke op
zijn beurt weer verbonden is met de D-aansluiting.
Daar echter nu de beide wikkelingen u en w nega-
tief zijn, gaat de stroom via de twee min-dioden en
de wikkelingen u en w terug naar de sterschake-
fing. Ook hier is dus weer een gesloten stroom-
kring ontstaan.

VELD BEKRACHTIGINGSCIRCUIT

In een wissef stroomdynamo wordt, zoals reeds
vermeld, het magnetisch veld opgewekt door een
electromagneet.
De electromagneet (rotor) krijgt zijn bekrachtigíng
(veldstroom) via een aftakking van de B + dioden,
t.w. aansluiting +61 . Zie fig. 17.
De veldstroom loopt van aansluiting +61 naar de
,, * " aansluiting van de regelaar, vervolgens vla
het inwendige van de regelaar en de ,,Exe" Bdfì-
sluiting (zoals in fig. 17 is weergegeven door de
stippef lijn) naar de DF aansluiting van de dynamo
en vandaar over het veld naar de D-aansluiting.
De stroomkring is gesloten en het veld wordt
daardoor bekrachtigd. Om er voor te zorgen, dat
de accu zich niet kan ontladen via de regelaar en
het veld, is tussen de aansluitingen B + en + 61
een diode aangebracht die zo geschakeld is, dat
de stroom in die richting wordt gesperd. Deze
diode wordt de grendeldiode genoemd en is in
f ig. 17 aangegeven met nr. 8.

lll,

il
1. Accu
2. Mindiode
3. Plus-diode
4. Verbrulkeru
5. Statorvikkelingen

+

B lfrPOS.
V=P0S.

Flg. 1C W.NEG.
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V$OREEKRACHTIGING VAN HET
VELD

Wisselstroomdynamo'S zijn, zoals reeds vermeld,
uitgerust met een electromagneet (veldwikkeling),
welke wordt bekrachtigd door stroom af te takken
van aansluiting nr. 61 . Om deze Stroom te kunnen

aftakken, zal er echter een Spanning moeten wor-
den geproduceerd die hoog genoeg is om de

weerstand in het veldcircuit te overwinnen.
fn dit circuit ondervindt de stroom minstens de

weerstand van twee dioden. Om stroorn te faten

vfoeien in de doorlaatrichting van één diode is
minimaal een spanning nodig van 0,6 Volt. Voor
twee dioden is dus een spanning van 2 x 0,6 Volt

= 1,2 Volt nodig.
Deze spanning van 1,2 Volt zdu kunnen worden
opgewekt door een permanente magneet. Het
resterende magnetisme in de rotor is echter eerst

bii een hoog toerental vofdoende om deze span-
ning op te wekken. Het is daarom noo dzakelijk
om de electromagneet tijdens de beginfase op

een andere Íh?Îrier te-bekrachtigen
Hiervoor heeft men tussen de plus van de accu
en dynarno-aansluiting 61 een controlelamp ge-

monteerd.
Wanneer de hOOfdSChakel aar ,,aan" Staat, brandt
de laadcontrolelamp. De stroom door deze lamp
vindt zijn weg naar de massa via de regelaar en

de veldwikkeling.
De noodzakelijke voorbekrachtiging van het veld
geschiedt hier dus over de laadcontrolelamp. Het

vermogen van deze lamp is dan ook bepalend
voor deze voorbekrachtiging alsmede voor de
nauwkeurigheid van reageren. Het vermogen van

de famp bij 24 Volt installatie bedraagt 3 Watt.
Zie voor schematische voorstelling fig. 18.

De constructieve verwezenliiking van de rOterende
als veldwikkeling dienstdoende, elektromagneet
met zes noord- en zes zuidpolen is weergegeven
in fig. 19. be rotor bestaat uit een as met daarop
twee poolklauwen, waarvan de zes vingers pre-
cies tussen elkaar valfen.
Tussen deze poolklauwen bevindt zich de vef d-
wikkef ingspoel, welke, zodra deze bekrachtigd
wordt, van de ene poolklauw een noordpool en
van de andere een zuidpoof maakt, zodat aan de
omtrek zes noord- en zes zuidpolen ontstaan. De
uiteinden van de veldwikkeling zijn verbonden
met de sleepringen op de rotoras. De sleepringen
hebben contait met de twee koolborstels, waarvan
de een is verbonden met de DF aansluiting en de
andere met de massa en/ot D-. Zie fig. 19.

Fig. 2A toont het basísschema van een wissel-
st roo mdynamoco nstructi e.

1. Grendeldiode
2. Pfus-dioden
3. Mln-dioden
4. Koolborstels

Flg. 18

Flg. 19

Flg. 20

5. Sleepringen
6. Statorrvlkkellngen
7. Veldwikkelingen
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POLARITEITSDIODE

Aanvankelijk was het laadcircuit uitgerust mer een pola-
riteitsdiode. welke was aangebracht op de dynamo.
Voor het principe schema fig . 22.
Deze diode voorkomt verniefing van de dioden van de
wisselstroomdynamo tengevolge van een foutief aange-
sfoten accu. Wanneer de plus van de accu is verbonden
met de massa. staat de accuspanning ook op de aan-
sfuiting D- van de wissefstroomdynamo. De min- en
plusdioden zijn daardoor in de doorlaatrichtrng gescha-
keld. De hierdoor vloeiende stroom gaat via de B+ aan-
sluiting van de wisselstroomdynamo lerug naar de min
van de accu. In deze stroomkring bevinden zich behalve
de dioden geen weerstanden. De accu is dus kortge-
sloten en de hierdoor vloeiende korîsluitstroom zal de
dioden van de wissefstroomdynamo onmiddellijk ver-
nielen.
Door de polariteitsdiode in het circuit op te nemen staat
de pfusspanning van de accu niet alleen op WS dyna-
moaansluiting D-, maar via de nu in doorlaatrichting ge-
schafqlQepolarileitsdiode tevens op de wisselstroonr-
dynarno aanstuiting B+. '" - " Flg''21

Er vloeit nu een stroom vanaf de plus van de accu via de
massa en de polariteitsdiode naar de B+ aansluiting van .ll
de wisselstroomdynamo, om vandaar uit via de zekéring
van de polariteits unit terug te vloeien en naar de min van
de accu.
In dit circuit bevinden zich vrijwel geen weerstanden.
De hierdooi vloeiende stroom zal relatief hoog zijn, 'fl
waardoor de zekering doorbrandt.

Accu
Min-dioden
Plrs-dioden
Verlrruikers
Statonrikkelingen
Veldwikkelingen
Regelaar
Grendeldiode
Controlelamp
Polariteits unrt

Flg.22
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REGELAAR

De wisselstroomdynamo dient voor het opwekken van
de laad- en verbruikersstroom, hetwelk moet geschie-
den bij een bepaalde spanning. Deze spanning moet
constant blijven onder alle belastingsomstandigheden
en bij elke motortoerenlal tussen stationair en volgas.
Om dit te bereiken, wordt gebruik gemaakt van een
spanningsregelaar.
Het afgegeven vermogen van de wissefstroomdynamo
is afhankelijk van het rotortoerental en de veldstroorn.
Dat wif zeggen dat wanneer het toerental van de dy-
namo wordt verhoogd of de veldstroom sterker wordt,
het afgegeven vermogen ook groter wordt. Deze hou-
ding tussen bekrachtiging, stroom en afgegeven span-
ning is de sfeutel voor de functie van de spanningsrege-
laar. Door verandering van de veldstroom, die op zijn
beurt het magnetisch veld van de rotor beinvfoedt, kan
de regelaar de verbruikerstroom en de toerentalveran-
dering zó compenseren dat de afgegeven spanning ge
frjk blijft totdat het maximafe stroomverbruik is bereikt.
Zolang de afgegeven spanning van de wisselstroomdy-
namo beneden de afgeregelde spanning bliift, bein-
vloedt de regelaar de werking van de dynamo niet, zodat
deze de gelegenheid krijgt om op spanning te komen.
Wanneer de dynamospanning de afgestelde waarde
bereikt, onderbreekt de regelaar de veldstroom. Dit

vermindert de sterkte van het magnetisch veld, waar-
door de afgegeven spanning daalt. Als de spanning
terugloopt tot beneden de minimumwaarde, wordt de
veldstroom weer verhoogd door de regelaar. Daarbij
gaaì ook de afgegeven spanning weer omhoog, totdat
de maximale waarde weer is bereikt, waarna de proce-
dure wordt herhaaf d. Deze wisselingen gaan zo snel, dat
de afgegeven spanning constant op de gewenste
waarde bliift.
De automatische schakelaar ontbreekt in dezeconstruc-
tie. omdat de stroorn van de accu niet via de dynamo
naar de massa kan, daar deze is gesperd door de gren-
deldiode. Ook een stroomregelaar is bri de wissel-
stroomdynamo niet nodig, omdat de maximale stroom
automatrsch begrensd wordt door het aantal en de con-
structie van de statorwikkelingen.
De efectronische regelaar is tevens uitgerust met een
ingebouwde bescherming tegen piekspanningen. die
kunnen worden opgewekt door de dynamo zell of door
elektrische instaflaties elders op het voertuig.
Tevens zorgt deze beveif iging er voor dat de afgegeven
dynamospanning, bii eventueel niet correct functioneren
van de regelaar, de 30 V niet kan overschrijden.
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de regelaar goede
massa maakt.

13
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WENKEN VOOR DE WERKPLAATS MET BETREKKING TOT DE WISSELSTROOM-
DYNAMO

1 . Zorg voor een goed efektrisch contact tussen de
metaaloppervlakken van de wisselstroomdynamo
en de motor. Tevens moet er een goede elektrische
verbinding bestaan tussen de motor en het chassis.

2. Wissefstroomdynamo's dienen alleen met de voor-
geschreven regelaar en accu te worden toegepast.

3. Regelaars moeten beschermd zijn tegen de hoge
temperaluren.

4. Ter voorkoming van beschadiging van dioden en
regelaar mag de wisselstroomdynamo niet worden
gebruikt zonder dat deze verbonden is met de rege-
laar en de accu.

5. Blj draaidende dynamo mogen de verbindingen
tussen dynamo, regelaar en accu niet worden los-
genomen ol de hoofdschakelaar geopend.

.6. Het is beslist verboden om de wisselstroomdynamo
te testen door de B+ draad even met de massa te
verbinden, waardoor een kortsfuiting ontstaat.

7. Het aantikken van een geleider aan de massa met
de bedoeling te constateren of hier spanning op
staat, dient achtenrege te bliiven.

8. Er moet op worden gelet dat de accu op de juiste
wijze is aangesloten. Een verkeerd aangesloten
accu vemiefd dq dioden.
De accuklemmen moetèn een goed elektrisch con-
taci maken

9. De vooltekrachtiging van het veld geschiedt via de
laadstroom@ntrolelamp. Bri het verwisselen van de
lamp moet men letten op het juiste vermogen (24
Volt, 3 Wan).

Wanneer bij de opbouw van extra elektrische voor-
zieningen gebruik wordt gemaakt van een schake-
ling voorzien van spoefen (bijvoorbeeld een refais),
dan moet men er voor zorgen, dat geen inductieve
spanningspieken kunnen ontstaan.
Tijdens ,,snelladen" of elektrisch lassen is het ge-
wenst zowel de plus- afs de minklem van de accu
los te nemen, tenrijl tevens de verbinding tussen
dynamo en regelaar moet worden verbroken.

Let op de juiste riemspanning. Een te hoge riem-
spanning kan de fevensduur van de dynamolager
bekorten, terwijl een te lage riemspanning kan lei-
den tot het slippen van de riem(en).
ls hel voertuig uitgerust met een tweede set accu's
- bijvoorbeeld ten behoeve van een faadkfep - die
door dezellde dynamo moet worden opgefaden,
dan kan, in plaats van een scheidingsrefais gebruik
worden gemaakt van een dubbefe grerÉefdiode:
DAF nr. 1 01 1 49, SEV nr. 712004303.

Bij eventuefe sto'ring in de radio ontvangst:
a) moet men zich er van veaekeren dat de rege-

laar goede massa maakt.
b) kan men een condensator plaatsen tussen de

B+ aansfuiting van de dynamo en massa. De
waarde van deze condensator is ahankeliik van
vele factoren, zoals het type radio, elecirische
bedrading van het voerîuig, het storingsgetied
etc. Globaal kan deze waarde vgriéren tussen 5
en 50 micro Farad.

10
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Wanneer de hoof dschakelaar gesloten wordt, staat de

accuspanning op startmotoraansluiting nr 30 en vta

draad nr 14 op dynamoaanslurting B+ en contactscha-
kelaaraanslurting nr. 30 De accu kan zich niet ontladen
via de dynamo. omdat de stroom hier door de grendel-
dioden gesperd wordt. De accu spanning staat vervol-
gens via drasd nr 1 8. de zekering en draad nr. 79 op de
pluszijde van de hoofdschakelaar-/laadcontrolefarnp

@ k. De min-ziide van deze lamp is door draad nr.
22 met regelaaraansluiting ,.*" verbonden. De rege-
laaraansluiting ,,*" en ,,Exc" zijn inwendig met elkaar
verbonden. Regelaaraansfuiting,.Exc" en wissel-
stroomdynamo DF zijn door draad nr. ?3 met efkaar
verbonden. Dynamo DF aansluiting is de veló'vikkeling
(rotor) aansluiting, welke aan de andere ziide met de
rnassa is verbonden.
De stroomkring is dus gesloten en de hoof dschakelaar-
laadcontrolelamp brandt.
Zodra echter de motor draait en de dynamo funtioneert.
komen de aansluitingen BAT + en 61 + op ongeveer
gelijke spanning. Dit betekent dat de laadcontrolelamp,
welke is geschakeld tussen de dynamoaansluitingen
BAT + en 61 +, nu aan beide zijden dezelfde spanning
heett. Er vloeit dus geen stroom en de laadcontrolelamp
gaat uit.
Voor het doel van de werking van hel beveiligingsrelais
en de polariteitsdiode zie 5-10-1 .

De hoofdschakelaar kan brj de F 2800 zowel d.m.v. de
schakelaar op het dashboard als d.m.v. de schakelaar
welke is aangebracht aan de buitenzijde van de hoofd-
schakelaar kast worden ,,aan" en .,uit" gezet.
De schakelaar heeft vier aansluitingen. Gezien vanaf de
achterziide van de schakefaar is het schakelschema
zoals is weergegeven in bijgaande figuur.
De contacten 1 en 3 zijn onderling doorverbonden en
kunnen als één contact worden beschouwd. In pos. 1 is
er een verbinding tussen contact 2 en 1/3 tenryiil er in
pos. 2 een verbinding bestaat tussen contact 4 en 1/3.
Draad nr. 21 3 - de draad welke naar de diode gaat -
moet daarom worden verbonden met contact 1 /3, tenrijl
de draden 013 en 1 /3 resp. moeten worden verbonden
met de contacten 2 en 4.

Schakelschcma

gezien vanaf de
achterzijde van de
schakelaar

12I

POS 1

3
)a

POS 2
!
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Wisselstroomdynamo trsEv J-72-l

ONDERHOUD EN TESTEN SEV DYNAMO

Grafiek van de afgegeven stroomsterkte bij de
repsectievelijke toerentallen van de dynamo.

ONDERHOUD

Het periodieke onderhoud beperkt zich tot:

s.EM 2gV 35A
wP, 7134Af2

afstellen van de V-riemen
reinigen van de koelluchtope-

vernieuv,ren van de koolbor-

Deze curve is vastgesteld met de SEV dynamo 28V 35A
tesamen met de daarbij behorende regelaar.
De afgegeven spanning is bepaald door de regelaar. Bij
een temperatuur van 25"C en een stroomafname van 5
Amp. moet deze spanning 28,8 t 0,3 V zijn.
Bij een grotere stroomafname zal de afgeregef de span-
ning afnemen met * 0.15 V per 10A. Tevens zal bif een
afwijkende temperatuur de afgeregelde spanning even-
eens enigszins atwijken.
De in bijgaande grafiek weergegeven Stroomsterkte is
de maximale waarde die bii de afgeregelde spanning
kan worden geproduceerd.
De dynamo hoeft echter niet altijd het maximale vermo-
gen te feveren, maar is afhankelijk van:
de fadingstoestand van de accu.
het aantal ingeschakelde verbruikers
De afgeregelde spanning moet worden gemeten aan
aansluiting 61 + . omdat tussen deze aansluiting en aan-
sluiting B+ een spanningsval bestaat van 0.7 tot 1,3V.
De verbruikers behoren te worden aangesloten op dy-
namoaansluiting B+. Moet men speciale verbruikers
aansluiten, zoafs beveiligingsrelais, bedrijfsurenteller
e.d. dan mag dit gebeuren aan de aansluiting 61 +. De
maximum toegestane stroom welke men van aansluiting
6t + mag attakken is 2,5 amp. De veldstroom. die even-
eens wordt afgetakt van aansluiting 61 + kan een
waarde hebben van 1 ,6 Amp. '
Dit betekent dat de stroom voor de speciale verbruikers
maxim aal 2,5 - 1 .6 = 0.9 Amp mag bedragen.

Printed In îhe Netherlands 7504

a) het controleren en/of
b) het controleren en/ol

ningen
c) het controleren en/oî

stels
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Het vernieuwen van de koolborstels

1 Schakel de hoofdschakelaar uit.

2 Venruij der draad nr 23 van de aansluiting DF

3 Venruijder de boutjes A.

4. Venrvijder de nrarte plaat B.

5. Neem de koolborstels, tezamen met de hOuder. uit

de dynamo.
6. Zonodig koolborstels, tezame met hOuder, vgr-

nieurren.
7. Montage in omgekeerde volgorde.

TECHNISCHE GEGEVENS

Wisselstroomdynamo
DAFnummer
Fabrikaat
Leverarrciersnumrner
Algeregelde spanning
Afgegeven stroomsterkte
Max. toelaatbaar toerental
Nullast toerental
O ve rbre ngi ngsve rhoud ing

krukas-dynamopoef ie

Minimum lengte van de koolborstels
Lengrte koolborstels (nieuw)
Minimum diameter van de sleepringer
Weerstand van de statonrikkeling

Weerstand van de rotonruikkeling

Vef dstroom
Aanhaalspanni ng Poeliemoer
Regelaar DAFnr

S'E'V'nr'

28V 35 AmP.
260€4
S.E.V.
71 3401 12

28,8V t 0,3
zie grafiek
12000 continu
1350 trlmin. van dYnamo

2,7:1
3,5 mm
12,5 mm
38 mm
0.34 t 0,05 Ohm gemeten over
twee spoelen
13 t 1 Ohm gemeten oP de
sleepcontacten
1,6 AmP.
4 mkg
261r42
722 294 12

@v
w@
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Wisselstroomdynamo FsEv. J-72-1

Tesprocedure blf storlng ln hel laadcfrcult
s.E.v. 28 v 35A

In principe zijn er drie soorten storingen mogelijk:

1. De dynamo laadt niet
2. De dynamo laadt te veel
3. De dynamo laadt onvoldoende.

Bij de navolgende metingen is rnen er van uitgegaan dat
deze test wordt verricht bii normale temperatuur en dat
de accu een relatief goede ladingstoestand heeft.
Voor deze metingen moet een voltmeter worden aange-
sloten tussen + 61 en massa en/of tussen B + en massa.
Deze aansluitingen worden respectievetijk V1 en V2 ge-
noemd en zijn weergegeven in bijgaande figuur.

Orn de ctioden van de dynamo te controferen:

is het noodzakelijk de draden los te solderen van de

dioden
moet men met een Ohmmeter de weerstand van de
diode in beide richtingen meten.
Wanneer men de weerstand meet in de doorlaat-
richting moet de wijzer een relatief lage waarde aan-
geven.

Meet men de weerstand van de diode in de sper-
richting dan moet de wijzer de maximale waarde aan-
geven.

Het testen van de dioden is ook mogeliik met behulp
van een controlef amp , 12V 2W en een accu 12V.

Sluit de diode respectieveliik in twee richtingen aan.

Wanneer het lampje brandt.

In één richting is de diode goed
in beide richtingen is de diode defect

Brandt het lampje in geen van beide richtingen dan is
de diode eveneens defect.

Dioden zijn gevoelig voor warmte en het is daarom aan
te raden de controletiid tot een minimum te beperken.

Printcd in the Ncthcrlands 75O4
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1. DYNAMO LAADT NIET

Controleer:

Bedrading
hoofdschakelaar

- accuklemmen

Meet de spanning tussen B+ en
massa. V2, met niet lopende motor

Afgelezen spanning behoort
gelijk te zijn aan de accu-
spanning.

Als de aanwijzing 0 voft is

Neem de verbinding fos
tussen dynamo, regelaar
en laadcontrofelamp,
t.w. draden 22. 23 en 24.

- Sluit een voltmeter a'an
tussen + 61 (dyn.) en
massa (Vl )

Motor stationair laten lopen.
D.m.v.testkabel B+en
DF met efkaar verbinden

Aanwijzing van de Voltmeter
behoort te zijn: 30 à 35 Volt.

Controleer:

Conditie.van de koolborstels
Conditie van de sleepringen
Rotomeerstarrd
Statonreerstand

Als de wijzer van Vl niet
uitslaat. functioneert de
dynamo niet correct.

Sluit regelaar en laadcon-
trolelamp weer aan
D.M.V. testkabel B+ en + 61

met elkaar doorvertinden
Motor faten lopen

Aanwijzing van Vl behoort
te zijn 28 à 30 Volt.
Kan lot 31 Volt oplopen

Regelaar werkt niet

Onderbreking in draad 22 (rood)
of draad 23 (groen).

Als de aanwijzing van Vl
gelijk is aan de accuspanning

Controleer het laadcontrole-
lampie en bedrading hiervan.

Spanning is normaal
27 à 29 Volr.

Testkabel B+en+61
wegnemen
Spanning meten tussen B +
en massa V2

Controleer en vernieuw
zonodig de grendeldiode

Spanning is gelijk aan de
accuspanning

indien correct

Indien correct

Indien correct
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wisselstroomdynafno FsEv J-724

DYNAMO LAADT TE VEEL
ACCU KOOKT
AFGEREGELDE SPANNING TE HOOG

Regelaar functioneert
niet correct

Spanning V1 is te hoog

Massadraad Nr. 24 (arart)
rs onderbroken.

Controleer met draaiende motor:

de spanning tussen + 61

en massa (V1 ).
Deze behoort te ziin:
28 à 30 Volt.
De spanning tussen B+
en massa (V2).

Deze behoort t1 V lager
te zijn dan V1 . t.w.
27 à 29 Volt.

Regelaar foutief aange-
sfoten. Draad nr.22 (rood)
moet aan aansluiting + 61 .

Niet aan B+.

Grendefdiode defect

Spanning V1 is geliik aan
V2 t.w. 28 à 30 Volt

LaadcontrolelamP delect
(kortgesloten).

5
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3. DYNAMO LAADT ONVOLDOENDE

Controleer:

- rotor weerstand
stator weerstand
conditie van de koolborslels
conditie van de sleepringen
dioden van de dynamo

Aanwijzingen zijn
correct maar de dynamo
werkt niet normaal

Meet de spanning tussen:

B + en massa
+61 en massa,

zoals reeds omschreven
Ziin de aanwijzingen niet
correct, dan handelen zo-
als omschreven onder:
Dynamo faadt niet.

Dynamo maakt grommend
geluid.
Spanning tussen + 6l en
massa meten

Aanwijzing ligt tussen
10 en20 Volt.

Controleer de dioden van
de dynamo.

?
6
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Wissef stroomdynamo trBosch J-72-2

28V - 60A BOSCHDYNAMO

TECHNISCHE GEGEVENS

Wisselstroomdynamo
DAF nr.
Fabrikaat
Bosch nr

Spanning
Max stroom
Toerental bij 2/3 J max.
Type opschrift
Nullast toerental
Max. toelaatbaar toerental
Overbrengverhouding

K rukas-dynamopoelie
Afgegeven stroomsterkte,

204
404
604

Max. toelaatbare onrond-
heid v.d. sleepcontacten
Min. lengte van de kool-
borstels
Borsteldruk
Min. diameter van de
sleepringen
Weerstand van de stator-
wikkeling
Weerstand van de rotor-
wikkeling
Aanhaalspanning poelie-
moer
Regelaar. DAF nr

Boschnr.

28 Volt - 60 Amp
2s8983
Bosch
RB 0.120 600 519
28V
604
1 200
T1 28 Vto A12
670 t/min van de dynamo
70A Vmin van de dynamo

2,3.1

bii 850 Vmin van de dynamo
bii 12OO t/min van de dynamo
bij 6000 Vmin van de dynamo

003

12 mm
450 - 550 gr

46 mm

0.16 Ohm

9 Ohm

12 - 15 kgm
1 02746
RB 0 192 033 004



Grafiek van de afgegeven gtroomsterkte bij de
respectievefijke toerentallen van de dynamo
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Laadc irc u it

Bosch K 1-28V35A24 5-72-g

LAADCI RCU IT WISSELSTROOM DYNAMO
Kl -28V35A24 met aangebouwde regelaar.

De wisselstroomdynamo heef t tot taak de elec'
trische verbruikers op het voertuig te voozien van
de benodigde electriciteit. Tevens behoort de
dynamo de accu's in een goede ladingstoestand te
houden. Hiervoor is geliikstroom nodig.
De wisselstroomdynamo echter geeft een drie'
fasen-wisselstroom, die evenwel wordt omgezet in

een geliikstroom. Het eindprodukt van een wissel'
stroomdynamo is dus geliikstroom.
De ontwikkeling van de halfgeleiderdiode heeft het
mogelijk gemaakt het gelijkrichten te verwezen'
lijken zonder collector, maar met behulp van dioden.
Deze constructie maakt het mogeliik om het werk-
toerentalgebied aanmerkeliik breder te maken.

Het principe van de wisselstroomdynamo is weer'
gegeven in bijgaand schema.
De voornaamste onderdefen hiervan ziin:

statonrvikkelingen
veldwikkeling (rotor)

- 3 plusdioden

- 3 mindioden

- 3 velddioden
Het voor de dynamo noodzakeliik magnetisch veld
wordt opgewekt in de rotor.
De hiervoor benodigde bekrachtigingstroom (veld'
stroom) wordt afgetakt van de statonrikkeling en
via de velddioden gevoerd naar de veldwikkeling.
Omdat de rotorspoel (vefdwikkef ing) deel uit maakt
van de rotor, en derhalve ronddraait wordt de elec'
trische verbinding tussen de spoel en de aansluit'
contacten verkregen door middel van sleepringen
en koolborstels.
De rotor is uitgevoerd als een klauwpool type en

wordt aangedreven door middel van een poelie.

De stator bestaat uit drie spoelgroepen die met een

uiteinde door middel van de z.g. sterschakeling met
elkaar zijn verbonden met de diodebruggen. Door

het gelijkricht effect van de dioden zal de dynamo
over de aansluitpunten B + en B-, respectieveliik
D + en B- een geliikspanning kunnen leveren.

Bij het bereiken van een bepaalde spanning wordt
door middel van de regelaar de veldstroom onder'
broken. De afgegeven spanning loopt hierdoor
terug, zodat de regelaar weer gaat geleiden.

1. Veld-dioden
2. Plus-dioden
3. M In-dloden

4. Koolborstels

5. Sleeprlngen
6. Statorulkkellngen
7. Veldwlkkellngen



De regdaar
De wisselstroomdynamo dient voor het opwekken
van de laad- en verbruikersstroom, hetwelk moet
geschieden bij een bepaalde spanning. Deze span-
ning moet constant blijven onder alle belastings.
omstandigheden en bii elk motorloerental tussen
stationair en volgas.
Om dit te bereiken, wordt gebruik gemaakt van een
spanningsregelaar. Het algegeven vermogen van
de wisselstroomdynamo is af hankef ijk van het rotor-
toerental en de veldstroom. Dat wil zeggen dat
wanneer het toerental van de dynamo wordt ver-
troogct of de veldstroom sterker wordt, het afgege-
ven vermogen ook groter wordt. Deze verhouding
tussen bekrachtiging. stroom en afgegeven span-
nrng is de sleutel voor de functie van de spannings.
regelaar

Door verandering van de veldstroom die op zijn
beurt het magnetisch vefd van de rotor beinvfoedt,
kan de regelaar de verbruikersstroom en de toeren-
talverandering zo compenseren dat de afgegeven
spannirrg gefijk bliift totdat het maximafe stroom-
verbruik is bereikt. Zolang de afgegeven spanning
van de wisselstroomdynamo beneden de afgeregel.
de spanning bliift, beinvloedt de regelaar de werking
van de dynamo niet. zodat deze de gelegenheid
krijgt om op spanning te komen. Wanneer de
dynamospanning de afgestefde waarde bereikt.
onderbreeht de regelaar de veldstroom. Dit vermin-
rlert rle sterkte van het magnetisch vefd, waardoor
'Je afqegev€o spannino daalt. Als de spanning
terug loop! tot benedetr de minimum waarde, wordt
de vef dslroom weer verhoogd door de regelaar.
Daarbii gaat ook de. af gegeven spanning weer
omhoog. totdat de rmaximale waarde weer is
trereikl. /vaarna de procedure wordt herhaafd. Deze

wisselingen gaan zo snel, dat de afgegwen span.
ning op de gewenste waarde blijft. De automa.
tische schakelaar ontbreekt in deze constructie,
omdat de stroom van de accu niet via de dynamo
naar de massa kan, daar deze is gesperd door de
dioden.

ook een stroomregef aar is bij de wisserstroom.
dynamo niet nodig, omdat de maximale stroom
automatisch wordt begrensd door het aantal en de
constructie statorwikkel i ngen.

De regefaar is bevestigd op de dynamo, en is zo
geconstrueerd dat de schakeftransistor zich bevindt
tussen de vefdwikkeling en massa. De koofborstefs
ziin aangebracht in de regelaar, maar zijn ook
afzonderlijk te vervangen.
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WENKEN VOOR DE WERKPLAATS MET BETREKKING
TOT DE WISSELSTROOM DYNAMO

Zorg voor een goed elektrisch contact tussen
de metaaloppervlakken van de wisselstroom-
dynamo en de motor. Tevens moet er een
goede efektrische verbinding bestaan tussen
de motor en het chassis.
Wisselstroomdynamo's dienen alleen met de
voorgeschreven regelaar en accu te worden
toegepast.
Regefaars moeten beschermd zijn tegen te
hoge temperaturen.
Ter voorkoming van beschadiging van dioden
en regelaar mag de wissefstroomdynamo niet
worden gebruikt zonder dat deze verbonden is
met de regelaar en de accu.
Bij draaiende dynamo mogen de verbindingen
tussen dynamo, regefaar en accu niet worden
losgenomen of hoofdschakelaar geopend.
Het is beslist verboden om de wisselstroom-
dynamo te testen door de B + draad even met
de massa te verbinden , waardoor een kort-
sluiting ontstaat.
Het aantikken van een geleider aan de massa
met de bedoefing te constateren of hier span.
ning op staat, dient achtenruege te blijven.
Er moet op worden gelet dat de accu op de
juiste wijze is aangesloten. Een verkeerd aan-
gesloten accu vernield de dioden.
De accuklemmen moeten een goed elektrisch
contact maken.

Laadcircu it

Bosch K1-28V35A24
5-72-g

9.1.

10.

De voorbekrachtiging van het vefd geschiedt
via de laadstroomcontrolef amp. Bij het ver-
wisselen van de famp moet men letten op het
juiste vermog en (24 Vott, 3 Watt).
wanneer bij de opbouw van extra elektrische
voozieningen gebruik wordt gemaakt van een
schakefing voozien van spoeren (bijvoorbeeld
een relais), dan moet men er voor zorgen, dat
geen inductieve spanningspieken kunnen
ontstaan.
Tijdens "snelladen" of elektrisch rassen is het
gewenst zowel de plus. als de minklem van de
accu los te nemen, tenvijl tevens de verbin-
ding tussen dynamo en regefaar moet worden
verbroken.
Let op de juiste riemspanning. Een te hoge
riemspanning kan de levensduur van de
dynamolager bekorten, teruijl een te lage riem.
spanning kan leiden tot het slippen van de
riem(en).
Bij eventuele storing in de radio ontvangst:
a) moet men zich er van vezekeren dat de

regelaar goede massa maakt.
b) kan men een condensator plaatsen tussen

de B + aansluiting van de dynamo en massa
De waarde van deze condensator is afhan-
kelijk van vele factoren, zoals het type radio,
efectrische bedrading van het voertuig, het
storingsgebied etc.
Gfobaal kan deze waarde variéren tussen 5
en 50 micro Farad.

11.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

12.

13.



LAADCIRCUIT WISSELSTROOM DYNAMO
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Laadcircuit f
Bosch K1.28v3 s^24 .b'72'3

WISSELSTROOMDYNAMO

De wisselstroomdynamo is zo geconstrueerd dat
men bii goed functioneren van de installatie te
maken heeft met drie circuits:
a) voorbekrachtigings cirsuit
b) veldbekrachtigingscircuit
c) laad/verbruiker circuit

Voorbekrachtigings circu it
Wisselstrocmdynamo's ziin, zoals reeds verrneld,
uitgerust met een electromagneet (veldwikkeli^g),
welke wordt bekrachtigd door stroom al te takken
van aansluiting D + . Om deze stroom te kunnen af'
takken, zal er echter een spanning moeten worden
geproduceerd die hoog genoeg is om de weerstand
in het veldcircuit te overwinnen.
ln dit circuit ondervindt de stroom minstens de
weerstand van twee dioden. Om stroom te laten
vloeien in de doorlaatrichting van een diode is mini-
maal een spanning nodig van 0,6 Volt. Voor twee
dioden is dus een spanning 2 x 0,6 Volt = 1,2 Volt
nodig. Deze spanning van 1,2 Volt zou kunnen
worden opgewekt door een permanente magneet. ,

Het resterende magnetisme in de rotor is echter
eerst bii een hoog toerental voldoende om deze
spanning op te wekken. Het is daarom noodzakeliik
om de electromagneet tiidens de beginfase op een
andere manier te bekrachtigen. Hiervoor heeft men
via het contactrefait @ , draad nr. 18 , de zeke'
ring en draad nr. 79 de controlelamp @ f met de
plus van de accu verbonden.
De stroom door deze lamp vindt ziin weg naar

massa via draad nr. 22rd, en de aansluiting D +
door de veldwikkeling naar aansluiting DF en van'
daar via de aangebouwde regelaar naar de D-
aansluiting c.q. massa.
Ook zal een klein stroom vloeien via de spoelen van

de beide relais @ en @ .

Met de hoofdSchakelaar en contact "aan" zal de

controlelamp branden.
De noodzakelijke voorbekrachtiging van het veld
geschiedt hier dus over de laadcontrolelamp. Het

vermogen van deze lamp is dan ook bepalend voor
deze voorbekrachtiging af smede voor de nauw'
keurigheid van reageren. Het vermogen van de lamp
bii 24 Volt installatie bedraagt 3 Watt'

Veldbekrachtigings circuit
In een wisselstroomdynamo wordt, zoaf s reeds
eerder vermeld, het magnetisch veld opgewekt
door een electromagneet.
De electromagneet (rotor) krijgt zijn bekrachtiging
(veldstroom) via een aftakking van de aansluiting
D+.
De veldstroom loopt van aansluiting D + door de
veldwikkeling (rotor) naar de aansf uiting DF en
vandaar via het inwendige van de aangebouwde
regelaar naar de aansluiting D-, c.q. massa.
De stroomkring is gesloten en het veld wordt
daardoor bekrachtigd.

La ad/ve rbru i kersst room kri ng
Via draad nr. 14 en de hoofdschakelaar is de B+
van de dynamo verbonden met de pfus pool van de
accu.
De D* aansluiting van de dynamo is via massa
verbonden met de min pool van de accu.
Als de motor loopt en de dynamo een bepaalde
stroom kan leveren is de stroomkring door de
accu's gesloten en worden deze zonodig opgeladen.
Afs de dynamo laadt zal de spanning op de aan-
sluitingen B + en D + praktisch geliik ziin. Omdat
de laadcontrolelamp is aangesloten op deze punten
zal deze dientengevolge gedoofd ziin.
Ook zal ten gevolge van de hogerg--spanning op
aansluiting D + de relais (QO en($ worden be-

krachtigE.
Relais (D opent hierdoor, de stroom door het
stuurstlotspoel wordt onderbroken en de pen hier'
van blokkeert het terugdraaien van de sleutel.
Retàis @ sluit en dat betekent dat zolang de
motor loopt er een verbinding bestaat tus-
sen de B + aansluiting van de dynamo en
de accuplus pool.
Ook de eventueel ingeschakelde verbruikers ziin
aan een zijde via draad nr. 14 en de zekeringen met
de B + aansluiting van de dynamo verbonden
tenruijl ze aan de andere ziide via massa met de D-
van de dynamo zijn verbonden. De verbruikers staan
zo parallel met de accu's en worden dus gevoed

door de dynamo.



WFSELSTROOMDYNAMO
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Bosch
Kl.28V35A24
35A
9 Ohm.
0,4 Ohm.

27,6V.28,4V.

REGELAAR
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Technlscho gegevens

Fabrikaat
Type
Max. afgegeven stroom
Weerstand van de rotor
Weerstand van de stator
(gemeton over de fase-uitgangen).
Afgeregelde spanning

Tert gegevens

1300 Umln.
24ú Umln.
6000 Umfn.

E

5A
23A
35A

a
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De N1.28V55A25 DYNAMO

In de theoretische beschouwingen over de principe-
werking van de wisselstroom dynamo, wordt gebruik
gemaakt van verschillende spanningscurven. Het
zal duidelijk zijn dat deze curven zuiver op een thes.
retische basis berusten. In de praktijk zal men echter
een enigszins vertekend beeld krijgen.
Wanneer een magneet langs.. een spoef wot dt
bewogen, wordt er in deze spoel een sinus-vormige
spanning opgewekt.
Deze sinusvormige spanning heet de grondhar'
monische of ook wel de 1e harmonische. Omdat
alle onderdelen, waarmee de wisselspanning wordt
opgewekt, zoals de gietiizeren klauwpool, de stator'
en rotorwindingen, gelijkrichtdioden e.d. niet ideaal
zijn, Zullen behalve de eerste harmonische, ook
andere harmonische optreden.
De sterkte van de harmonische is afhankeliik van
de kwaliteit van de gebruikte onderdelen.

WISSELSTROOMDYNAMO
N 1.29V55425

I B+

Hoe beter de gebruikte materiafen, des te geringer
zal de invloed van de harmonische ziin. En des te

meer zal de afgegeven spanning liiken op de ideale
sinusf ijn. (1e harmonische).

Bii het dynamo type N 1 van Bosch heeft men
gebruik gemaakt van opgewekte hogere harmo'
nische, door twee extra dioden aan te brengen
vanaf het sterpunt naar resp. de B + aansluiting en

B- aansluiting.

Bii de dynamo-typen die niet ziin uitgevoerd met de
twee sterpunt-dioden wordt de tegenwerking van

de hogere harmonische in warmte omgezet en

moet als verlies worden beschouwd.
De N 1 dynamo is zo geconstrueerd, dat deze met

een geringe toename van de dynamodiameter t.o.v.

de K1 een stroom kan leveren van 55 Amp.

REGELAAR

lL

L



Door de grotere output van de dynamo zal de stroom
door de dioden ook groter zijn. om te voorkomen
dat de dioden worden beschadigd ,ziin deze dubbel
uitgevoerd, waardoor een situatie ontstaat zoals
weergegeven in bijgaand schema.
De fase stroom zal dan niet door een, maar door
twee dioden vloeien, waardoor deze aanzienrijk
minder worden belast.
vanzeifsprekend is de laad- c.q. verbruikers stroom
aanmerkelijk groter dan de veldstroom. op het
huidige type zijn de vef ddioden dan ook kreiner
uitgevoerd dan de plus- en mindioden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat
?

I ype
Max. afgegeven stroom
Weerstand v. d. rotor
Weerstand v. d. stator
lgerneten over de fasen uitgangen)
Afgeregelde spanning

Test gegevens

1450 t/min.
2500 t/min.
6000 t/min

Regelaar
De regelaar is bevestigd op de dynamo.
De regel aar is zo geconstrueerd dat de schakel-
transistor zich bevindt tussen de veldwikkeling
en massa.
De koofborstefs ziin aangebracht in de regelaar,
maar ziin natuurlijk wel afzonderlijk te vervangen.

f n de toekomst zullen twee kleinere velddioden
vervangen worden docr een grotere diode, die
overeenkomt met een plusdiode.

Behalve de aansluitingenB + , B.- en D + heeft
deze dynamo nog twee aansluitingen, t.w. ,, * "
€o ,,W".
Aansluiting ,, * " is verbonden met aansluiting B +
en wordt gebruikt voor de ingangscondensator
die aan het andere einde is verbonden met B-.
Aansluiting ,,W" kan gebruikt worden om . een
toerenteller op aan te sluiten.

Bosch
N 1.28V55A25
55A
9 Ohm.
0,21

27 ,6V -29,4V.

10A
36A
55A
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Wrsselstroomdynamo

Nog enklele technische tips voor reparatie en

controle van de N1 dYnamo.

De koolborstels moeten in de borstelhouder Schuin
ziin aangebracht. zodanig dat de sleepring
contactziide wijst in de richting van het re'
gelaarelement.
Om drt te verkrijgen moet men er voor zorgen dat de
gesoldeerde kooborstelaansluitingen in de houder
zrch bevinden aan de ziide van het regelaarelement.

Wanneer de plus-, min. of beide Sterpuntdioden ziin

onderbroken kan men dat aan het gedrag van de

laadcontrole famp niet zien. Ook met behulp van

een testlamp is dit niet vast te stellen.
Om hierover de iuiste diagnose te Stellen. moet

men de max. output meten. Deze is in het voor-

noemde geval 10 à 15% lager.
Wanneer een van de sterpunt dioden is kortge'

sloten, valt de Spanning van de dynamo terug tot

5 à 6 Volt.
Bii het niet funktioneren van de dynamo/regelaa(
wordt dit in biina alle gevallen kenbaar gemaakt

door het gedrag van de laadcontrolelamp. Deze is

aangesloten tussen B + en D + aansluiting van de

dynamo. Bii een goed functionerende installatie en

lopende motor zal de Spanning op deze beide aan'

sluitingen praktisch geliik ziin. en is de controlelamp
derhalve gedoofd.
Om de dynamolregelaar combinatie te testen sluit
men een proef lam 9, 24V 3W, aan tussen de dynamo

aansluitingen B+ en D+, teruviil een voltmeter

moet worden aangesfoten tussen de aansluitingen
B + en massa. Wanneer nu, uitgaande van een

goed geladen accu en een voldoende hoog dynamo

toerental, de afgegeven Spanning overeen komt

met de voorgeschreven afgeregelde Spanning en

de proef lamp gedoof d is, dan is de dynamolregelaar
combinatie in orde. Als de afgegeven spanning te

hoog is en proef lamp niet opgloeit dan duidt dit op

het niet correct functioneren van de regelaar-

Om de dynamo afzonderliik te testen kan in plaats
van de regelaar ook een losse borstefbrug gemon-

teerd worden.
Hierbij moet dan aansluiting B + door middel van

een testkabel worden verbonden met de aansluiting
op de borstefbrug.
Bii voldoende hoog toerental moet de afgegeven
spanning gemakkelilk de voorgeschreven afge-
regelde Spanning kunnen overschriiden. terwijl ook
de proeflamp gedoofd moet ziin.

Wanneer het voertuig is uitgerust met een wissel'
stroomdynamo van het type SEV 28V35Amp. en

deze om welke reden dan ook wordt vervangen door
een Bosch wisselstroomdynamo van het type K1 of

N 1, respectieveliik 35 en 55 Ampère, kan dit zonder

veel moeilijkheden geschieden. omdat de beide

merken voor wat betreft de genoemde typen volledig
uitwisselbaar ziin.
Omdat bii de Bosch typen de regelaar aan de

wisselstroomdynamo is gebouwd, mag vanzelf '

sprekend geen gebruik meer worden gemaakt van

de SEV regelaar en moet deze, evenals de draad'
boom tussen de dynamo en regelaar, respectieveliik
draad 22, 23 en 24, worden verwiiderd.
Een aantat componenten, die gevoed moeten
worden als de motor loopt, zoals beveiligingsrelais,
Stuurslotrelais, urentelf er, laadcontrolelamp en

dergelijk, en voordien via draad 22 spanning kregen

van aansluiting 61 + , kunnen eveneens met draad

22. worden verbonden met aansluiting D + van de

dynamo.
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Ru itewissers

Door de ruitewisserschakelaar €9 in stand 1 te zet-
ten ontstaat ren verbinfrri'rg ttrsesn de aansiLjrtingen 53a
en 53 van deze schakelaar. Met het contact,,aan" ioopt
nu een stroom via draad nr 15 en 82 en de nu be-
staande verbinding tussen de aansluitingen 53a en 53,
om vervolgens via draad 182 en aansluiting 53 over de
ruitewissermotor naar massa te vloeien. De ruitewisser-
motor draalt nu met lage snelheid.

Wordt de ruitewisserschakelaar €3 ,,af" gezet in
stand 0, dan behoren de ruitewissers automatisch af te
slaan in de parkeerstand.
Met de ruitewisserschakelaar in 0, bestaat een verbin-
ding tussen de aanstuitingen 53e en 53 varl deze scha-
kef aar.
Met het contact ,,aan" staat er via draad nr. 082 en voor
voertuigen welke uitgerust zijn voor de intervalschake-
laar via draad nr. 82. altijd spanning op aansluiting 53a
van de ruitewissermotor. Staa? Ce ruitewissermotor niet
in de parkeerstand, dan is er via de stalen ring in het
tandwief een verbinding tussen de sleepcontacten van
de aanstuitingen 53a en 31b.
Er loopt nu een stroom via de sleepcontacten en de nu
bestaande verbincing tussen de aansluiting 53e en 53
van de schakelaar naar aansluiting 53 van de ruitewis-
sermotor.
De motor blijft hierdoor draaien totdat het sleepcontact
van aansluiting 53a in de uitsparing van de stafen ring
komt.
De stroomkring wordt hierdoor onderbroken en de rui-
tenwissermotor stopt. De ruitenwissermotor is aange-
bracht onder het dashboard aan de bijnjderszijde. om
de ruitewissermotor te bereiken is het noodzakelijk om
het dashboardpaneef , tesamen met de handschoenen-
kasi en zekeringendop, uit te bouwen.
Ruitesproeier
De electromotor voor de ruitesproeier is aan$ebracht in
de doos, welke zich bevindt aan de rechterzijde van de
cabine aqn de binnenzijde van de opstappfaat.
De electromotor @ krijgt de spanning via draad nr.
820, tenrijl het circuit kan worden gesloten via draad nr.
821 en schakelaa r @ op het dashboard.

Door de ruitewisserschakefaar & in stand 2 te zet-
ten ontstaat een verbinding tussen de aansluitingen 53a
en 53b van deze schakelaar.
Met het contacî ,,aan" loopt nu een stroom via draad nr.
15 en 82 en de nu bestaande verbinding tussen de
aansluitingen 53a en 53b. om vervolgens via draad nr.
&3 over de ruitewisserrnotor naar massa te vfoeien. De
ruitewissermotor draait nu met hoge snefherd.
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Als het voerturg wordt uttgerust met een tntervalschake-
laar dan moet deze gemonteerd worden achter het
,iashboard brl de zekerrngendoos Htervoor kan gebrurk
gemaakt worden van de reeds aanwe;ige stekerplug
Cp voerturgen. waarvan de draadboom nog nret ts gemù
drf rceerl rs het noodzakelijk deze alsnog aan te passen
fn voornoemd gevaf bevindt zich bij rle zekertngendoos
een dradenbundel De draden hiervan hebben de num-
mers: 81. 82A, 181. 183 en 116. Hiervan ztin de draden
8t en l8l met elkaar doorverbonden.
Om de intervalschakelaar te kunnen faten functioneren
nroeterr 'Je volgende veranderingen worden uitgevoerd:
a) de verbinding tussen de draden nr 81 en 181 los-

nemen.
b) de draden nr 81 en 183 met elkaar verbinden
c) draad nr 181 verbinden met aansluiting 31 b van de

rnt€rvalautomaat. waardoor een situatie ontstaat als
weergegeven in voorgaande figuur.

Om de ruitewissers op de normale manier te laten func-
tioneren kan deze in werking worden gesteld door mid-
del van schakelaar 6
Wil men gebruik maken van de intervalschakelaar dan
moet men schakelaar I in de 0 stand pfaatsen en
de schakelaar @ sluiÉn. Via draad 082 komt hier-
door spanning te staan op aansluiting 1 van de interval-
autornaat. Door middef van een electronische schake-
ling wordt dan met bepaalde tussenposen een impufs

gegeven aan het daarbrl behorenCe relais Op het mo-
ment dat dit relars niet bekrachtrgd rS. z\n de contac-
ten 31 b en S met elkaar verbonden. Door de impuls
wordt dit contact verbroken en komt er een verbrnding
tot stand tussen de aanslurtrngen S en 15 van de rnter-
valautomaat O De plusspannrng. op draad nr 820
aanwezig staat hrerdoor respectievelijk via de draden
183 en 81. de irr de nulstand staande schakelaar 23
en draad 182 op aansf uiting 53 van de ruitewissermotor.
De rultewrssermotor begint te draaien.
De rmpuls is echter van korte duur zodat de verbin-
ding tussen de aansluiting 31 b en S van de interval-
autornaat onmiddellijk daarna weer tot stand komt Toch
zal de motor niet onmiddelijk stoppen. want door de ver-
draaiing ten gevolge van de impuls ruitewissermotor uit
de parkeerstandgekomen. Door middef van de stalen
ring in het tandwiel zijn de contacten 53 a en 31 b van de
ruitewissermotor met efkaar verbonden Via draad 82.
de contacten 53 a en 31 b, draad 181. de contacten
tussen de aansluitingen 31 b en S van de interval-
automaat, de draden .|83 en 81 , vfoeit er nu een stroom
over de schakelaar @ . draad 182 en de motor naar
massa. Deze stroomkring bfijft bestaan totdat de ruite-
wissermotor weer in de parkeerstand terug komt en de
verbinding tussen de contacten 53 a en 31 b weer ver-
broken wordt. Deze cyclus herhaalt zich bij iedere im-
puls van de intervalautomaat.



Esl& tr #raatsinsrructies

Symbolen fC.oo

@
30

86

VERKI-.ARING VAN DE SYMBOLEN IN DE SCHEMA'S

G> Componentnummer, zoals aangegeven in bedradingsschema

+ Bedradingsnummer

+ Aansluitnummer

-+ Bedrading

- 

-+ Bedrading in de unlt

r - --l
--) Huis van de unít

-+ Zekering

+ Weerstand

.--> ControlelamP

+ Verbruiker, lamp enz.
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