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Techniek

modellen zoals bijvoorbeeld de
Corniche, de Long wheelbase en de
Camargue. Omdat men bij Rolls-Royce
en Bentley constant blijft dooront-
wikkelen en deze modellen van 1965
tot 1980 zijn gemaakt (de Corniche
zelfs nog langer), kan het zijn dat er
een afwijking in de techniek zit zoals
hieronder besproken. Raadpleeg
daarom altijd het handboek met de
chassisnummer-gerelateerde schema's.
Electriciteit is voor velen onder ons
nog een vaag gebied en helaas gaat er
veel kapot door hiermee te gaan ex-
perimenteren. In dit verslag leg ik de
werking van veel componenten uit en
hoe deze te testen. Omdat er veel over
valt te vertellen, is het verslag erg
groot geworden en hebben we dan ook
besloten om het in tweeën te splitsen.
In de volgende Mascotte dus deel twee.

De basisbegrippen van electriciteit
De begrippen spanning, stroom en
weerstand kunnen het best worden uit-
gelegd met de vergelijking van een
tuinslang. De spanning, in Volt uitge-
drukt, is de hoeveelheid druk op de
slang. De stroom is de hoeveelheid
water die door de slang loopt. Deze
wordt in Ampère uitgedrukt. Knijpt
men nu de slang een stukje in, onstaat
er een weerstand die de hoeveelheid
water aan het uiteinde van de slang

Door Rob Wilde

Deel 1

De titel van dit technische verslag doet
het al vermoeden, dit keer gaan we het
electrische circuit van de Silver
Shadow / Bentley T en Corniche eens
onder de loep nemen. Zij die in het
bezit zijn van de workshop manual en
deel 5 eens hebben opengeslagen,
weten dat een vergrootglas geen over-
bodige luxe is bij het lezen van de
electrische schema's. Deel M is wat
meer toegankelijk en gaat over de elec-
trische componenten die zo in en aan
de auto zijn gemonteerd. 
Alle Shadows en afgeleide modellen
zijn voorzien van een 12 Volts instal-
latie met de min aan het chassis.
Tot ongeveer 1950 kwam de 6 Volts
installatie nog voor met in sommige
gevallen zelfs de plus aan het chassis.
In dit verslag heb ik het uitsluitend
over de 12 Volts uitvoering met de min
aan het chassis.

De algemene tips in dit verslag gelden
in principe voor alle na-oorlogse Rolls-
Royce en Bentley modellen. Bij som-
mige stukken in dit verslag gebruik ik
de term "Shadow-modellen".
Hieronder vallen ook de afgeleide
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beïnvloedt. Zoals je begrijpt verhouden
de drie zich altijd met elkaar op een

manier die altijd
gelijk is. Elk elec-
trisch apparaat
heeft een bepaal-
de weerstand en
trekt dus altijd
een bepaalde
stroom. Anders
uitgedrukt bepaalt
de weerstand in
de tuinslang de
druk aan het
uiteinde van de
slang en de
hoeveelheid water
die wordt ver-
bruikt. Een gloei-
lamp bijvoorbeeld
heeft ook een
weerstand die er
voor zorgt dat hij
aangesloten op
bijvoorbeeld een
accu een bepaalde
stroom trekt. Door
middel van de
gegevens op de
lamp kan worden
berekend hoeveel
die stroom is. Dit
is belangrijk om
te weten in ver-
band met onder
andere de hoe-
veelheid stroom
die de autoaccu
moet gaan leve-
ren.

Op een lamp staat bijvoorbeeld de
spanning en het aantal Watt's
opgegeven.
Om nu te weten hoeveel stroom deze
lamp trekt, gebruiken we de volgende
formule.
Het aantal Watt's is gelijk aan het aan-
tal Volts maal het aantal Ampère's.
Een autolamp is bijvoorbeeld 24 Watt
en de aangegeven spanning is 12 Volt.
Watt is gelijk aan spanning(Volt)
maal de stroom(Ampère).
Dus: 24 Watt is gelijk aan 12 Volt
maal de stroom. De stroom is dus
2 Ampère.

Zo kunnen we onder andere bepalen
hoe groot een zekering moet zijn om
een autolamp te beveiligen.
Ook kunnen we nu berekenen hoe
groot een accu moet zijn of hoe zwaar
een schakelaar moet worden uitge-
voerd. 

Het meten aan de auto
Om een en ander electrisch te controle-
ren aan de auto volstaat een multi-
meter, een testlampje van 12 Volt 2 − 5
Watt en eventueel een stroboscoop-
lamp voor de afstelling van het
ontstekingstijdstip, en zoals de
Engelsen dat noemen common sense.
Multimeters zijn er tegenwoordig in
allerlei uitvoeringen. De meeste zijn
uitgevoerd met een digitaal display
(zoals de klok op je video) en kunnen
alle basisfuncties aan zoals het meten
van de spanning, de stroom en de
zogeheten weerstandswaarde. Handig
zijn de uitvoeringen die een "piepje"

Digitale (boven) en
analoge multimeter
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geven bij het doormeten. Zo kan de
meter ook uit het zicht worden
gebruikt wat wel eens makkelijk is als
men bijvoorbeeld onder het dashboard
ligt. De meter die wij nodig hebben
hoeft geen dure te zijn. Goede meters
zijn in de gespecialiseerde electronica
zaken te krijgen vanaf zo'n 20 Euro. 

Als je gaat meten aan een bepaalde
draad of contact om te kijken of er
spanning op staat is het verstandig dit
met een testlampje te doen. Deze zijn
in de handel verkrijgbaar. De makke-
lijkste is het schroevendraaier-model
waarbij een klem aan een punt van het
chassis kan worden gehangen waar-
door je makkelijk op de te meten plus-
contacten kunt "prikken". Het voordeel
ten opzichte van een multimeter is dat
zo'n lampje een grotere hoeveelheid
stroom nodig heeft dan een multimeter
om te kunnen werken. De stroom die
een multimeter namelijk nodig heeft
om iets te meten is zo klein dat je
bijvoorbeeld met laatstgenoemde wel
12 Volt meet maar zodra er een belas-
ting (bijvoorbeeld een lamp of ruiten-
wisser) aan wordt gehangen deze niet
werkt. Dit komt door het fenomeen van
de lekspanning. Lekspanning veroor-
zaakt een spanning op een draad of
contact die ogenschijnlijk niet is
ingeschakeld. De oorzaak van dit euvel
komt onder andere door de capacitieve
werking (onderlinge beïnvloeding) van
twee naast elkaar lopende draden.
De draden beïnvloeden elkaar en
veroorzaken daardoor dit fenomeen.
De hoeveelheid stroom die hierbij door

de draad loopt is zeer laag. In zo'n
geval meet je dus wel 12 Volt met de
meter maar zodra je er iets aan hangt
(bijvoorbeeld een koplamp), brandt hij
niet. Met een testlampje van bijvoor-
beeld 2 of 5 Watt heb je hier geen last
van. Deze trekt teveel stroom om te
kunnen branden.

De multimeter gebruiken we om
bijvoorbeeld de hoogte van de span-
ning of stroom te meten. Een handige
tip is om een naald te gebruiken bij het
meten van een draad waar geen stekker
aanzit. Prik de naald door de isolatie
van de te meten draad waaraan je
bijvoorbeeld de testlamp kunt
aansluiten. Let op dat je met diezelfde
naald geen kortsluiting veroorzaakt! 

Problemen
Over het algemeen hoor ik weinig
klachten over het electrische systeem
bij Rolls-Royces en Bentleys maar er
kan veel mis gaan. Het boek laat de
zogenaamde Theoratical en Practical
Diagrams zien en met beide kun je een
heel eind komen. De eerste bevat een
compleet schema van de auto en is
redelijk te volgen. Het tweede deel
splitst alle componenten en laat de des-
betreffende secties zien. Met deze
schema's kun je in de praktijk goed uit
de voeten, ze zijn duidelijk te lezen en
vaak zijn er aparte schema's van één
bepaald circuit, zoals bijvoorbeeld de
electrisch bediende ramen.

De meeste problemen met het elec-
trische circuit in een auto komen voort
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uit slechte contacten. Deze worden
veroorzaakt door corrosie, slechte of
vuile stekkers of loszittende contacten.
Vuile contacten kunnen met in de han-
del verkrijgbare "contactspray" schoon
worden gemaakt. Zelf ben ik eens met
een niet werkende koplamp weggere-
den waarvan ik dacht dat de lamp stuk
was. Het bleek een loszittende zekering
te zijn op de zekeringenkast onder het
dashboard. Ook zie je wel eens iemand
voor je rijden die als hij remt en
tegelijkertijd zijn richtingaanwijzer
aanzet de hele achterlichtunit begint te
branden. Dit is een aarde(min)-pro-
bleem. Als je twee lampen door middel
van één kabel aan de aarde hangt, is er
geen probleem. Als die aardekabel
geen contact maakt, gaan de lampen in
serie staan waardoor ze voor de helft
allebei tegelijk gaan branden. Op het
ritme van het knipperlicht krijg je het
disco-effect in het achterlicht. Wist je
dat als er bij sommige Shadow-model-
len een remlicht kapot gaat en men
trapt op het rempedaal het lampje van
de handrem gaat branden? Dit is zo
geschakeld als waarschuwing dat er
iets met de verlichting niet in orde is.
Handig.

De accu
Laten we eens in en om de auto zelf
kijken. We beginnen voor het gemak
bij het begin en dit is electrisch gezien
de accu oftewel de voeding zoals de
techneuten dat noemen. Vele accu's van
Rolls-Royces zitten niet onder de
motorkap zoals bij veel moderne auto's
het geval is maar zijn wegens plaatsge-

brek naar de linkerkant van de koffer-
bak verhuisd. En met de accu hebben
we meteen het eerste geval van wat er
allemaal mis kan gaan te pakken.
Uiteraard moet hij goed vast zitten. Bij
de jaarlijkse APK keuring is men hier
streng op! Tevens is het van groot
belang dat de accu gevuld is met het
bekende accuzuur. De accu mag wor-
den bijgevuld maar gebruik hier alleen
gedistilleerd water voor. Met een
accuzuurmeter kun je het gehalte
nakijken. De meter maakt gebruik van
het verschil in dichtheid van vloeistof-
fen. 

Een accu is opgebouwd uit zes cellen
die in serie zijn verbonden. Indien één
of meerdere cellen zijn uitgevallen kan

De accuzuurgraadmeter
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er geen stroom door de accu lopen en
geeft hij geen spanning af aan de
polen. Vergelijk dit met de vroegere
kerstboomverlichting. Als één lampje
stuk gaat of wordt losgedraaid, valt de
gehele verlichting uit. Eén of meerdere
cellen kunnen ook zijn kortgesloten
waardoor men wel spanning heeft maar
slechts tien of zelfs acht volt. In beide
gevallen moet je de accu vernieuwen.
Tegenwoordig kun je nieuwe accu's
krijgen die het model van dertig jaar
geleden hebben! Bij ons niet echt
nodig omdat deze netjes is weggewerkt
maar het ziet er wel authentieker uit op
die manier.

Nog even over de lekstromen. Normaal
is dit verschijnsel niet erg maar als de
auto lang stil staat, loopt uiteraard de

accu een keer leeg. Om
dit te voorkomen kan er
een klem worden losge-
haald of indien aanwezig
kan men de hoofdschake-
laar uitzetten. Hier zit
wel een maar aan. Een
accu gaat het langst mee
als hij aan het werk is en
het is dus aan te raden
om in geval van langere
stilstand een zogenaamde
accu-druppelaar aan te
sluiten. Dit is een appa-
raat dat de accu elec-
trisch op kracht houdt.
De accu-druppelaar

wordt bij een volle accu aangesloten
(het is immers geen accu-lader). De
acuu-druppelaars zijn in de betere
shops te krijgen. 
In sommige auto's zit er een charge-
socket in de kofferbak. Deze mag men
gebruiken om er bijvoorbeeld een
looplamp op aan te sluiten maar deze
socket kan ook gebruikt worden als
aansluiting van de accu-druppelaar.
Kijk wel even na of de plug is aange-
sloten als de hoofdschakelaar uit staat.
Anders laadt de accu niet bij. Let op de
juiste aansluiting van de plus en min! 

Bij de eerste Shadow-modellen zit op
het dashboard de accu-meter die
aangeeft hoe het is gesteld met het
laden en ontladen van de accu. Helaas
is deze meter bij de later modellen

De laadplug linksachter
in de kofferbak.
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verdwenen. Kennelijk heeft men bij de
fabriek genoeg vertrouwen in het sys-
teem. Er zijn kleine accu-metertjes te
koop in de vorm van een moderne led.
Deze branden groen bij laden en rood
bij ontladen. Deze indicators zijn zo
klein dat je ze gemakkelijk op een niet
te opvallende plek kunt monteren. Het
oog wil ook wat bij een klassieker. 

De controle van het accuzuurgehalte
Let erop dat de accu niet te vol zit
maar vul hem zodanig bij dat de zicht-
bare accuplaten geheel onder het
accuzuur zitten. Zorg dat de doppen
goed passen en kijk of eventuele
ontluchtingsgaatjes niet verstopt zitten. 
Ga je de accu laden met een acculader,
haal dan altijd de doppen eraf en laat
de kofferbak open. Een goede venti-
latie is geen overbodige luxe. Bij het
laden gaat namelijk stroom lopen van
de ene naar de andere pool. Die stroom
wordt omgezet in een chemische reac-
tie. Hierbij ontstaat warmte die het
accuzuur opwarmt. Hierbij komen
gassen vrij die niet alleen giftig maar
ook uiterst explosief zijn! Controleer
de accu dan ook nooit met een bran-
dende sigaar of sigaret in de buurt
want de gevolgen kunnen dramatisch
zijn. Moderne onderhoudsvrije accu's
zijn compleet afgedicht en behoeven
geen omkijken op dit gebied.
Controleer daarna of beide klemmen
goed vastzitten en of er geen groene
aanslag op zit. Dit duidt op een slechte
verbinding van de pool met de accu-
klem. Demonteer als dit het geval is de
accuklemmen en maak ze goed schoon. 

Bij demontage altijd eerst de minpool,
bij montage altijd eerst de pluspool.
Een beroemd ezelsbruggetje leert ons
als volgt: uit elkaar / negatief - in
elkaar / positief. Zo maken we geen
sluiting met de carrosserie. Schroef de
klemmen daarna vast en houdt hierbij
de plus en min in de gaten. De meeste
accu's hebben twee verschillende
maten accupolen zodat men zich niet
kan vergissen in de aansluiting. Een
beetje vaseline erop en klaar. Mocht
men ooit een electrisch onderdeel ver-
vangen, haal dan de min los om kort-
sluiting te voorkomen. Hoewel een
accu niet echt groot hoeft te zijn, kun-
nen er enorme stromen lopen in geval
van sluiting. Een beetje accu kan
100 Amp-h (Ampère-uur) leveren maar
in geval van kortsluiting kan dit
oplopen tot wel 600 (!) Ampère. Menig
huis-, tuin- en keukenlasapparaat is
hier jaloers op. 
Mocht de accu onverhoopt leeg zijn en
je hebt de hulp van iemand anders
nodig, ga dan als volgt te werk.
Gebruik goede startkabels die bij de
betere autoshops zijn te krijgen. De
kabels die je bij de benzinepomp in de
aanbieding vindt, kun je maar het beste
laten liggen. In het gunstigste geval
krijg je er in de winter warme handen
van, maar starten ho-maar!
Start de donor-auto en laat hem iets
harder dan stationair lopen. Sluit eerst
de plus- en daarna de min-kabel aan. In
theorie zal de volle accu nu de lege
willen gaan vullen maar in de praktijk
heb je daar niet veel last van. Start nu
de hulpbehoevende auto. Verwijder
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eerst de min, dan de plus en laat de
motor een tijdje lopen. Na een
kwartiertje moet de motor op eigen
kracht kunnen starten. Is dit niet het
geval dan kan de dynamo stuk zijn
waardoor de accu niet bijlaadt of in het
andere geval is de accu zelf kapot.

De startmotor, de dynamo, de con-
tactsleutel-positie en iets over diodes
Tot zover de accu. Hierna loopt er een
dikke kabel onder de auto naar voren
die aan de startmotor zit gemonteerd.
Draai de aansluiting bij de startmotor
niet te vast omdat hij van een messing
legering is en niet echt veel kan heb-
ben. In het ergste geval verdraait de
bout inwendig waardoor kortsluiting
ontstaat in de startbendix. Vuurwerk!

Via de startmotor gaat er een kabel
naar de contactsleutel-unit op het dash-
board waar we met behulp van de con-
tactsleutel respectievelijk de acces-
soires-stand, de ignition-stand en de
start-stand kunnen kiezen. De reden dat
er geen twee maar drie mogelijkheden
zijn, is dat er een accessoires-stand
moet zijn waarin er geen spanning op
de bobine staat. Mochten door de stand
van de rotor de contactpunten namelijk
zijn gesloten, krijgt de bobine en
voorschakelweerstand continu span-
ning. Dit heeft als gevolg dat deze
onderdelen warm worden (er loopt
immers een constante stroom) en kun-
nen doorbranden. 
Tip! Bij een niet lopende motor altijd
de accessoires-stand gebruiken indien

De startmotor met:
1. De achterkant met de koolborstels; 2. Het startrelais met de Bendix.
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men spanning voor de radio of andere
items nodig heeft. 
De voorschakelweerstand van de
bobine wordt in de start-stand kortge-
sloten waardoor de bobine een iets
hogere spanning krijgt dan normaal het
geval is. Dit om bij de start een grotere
vonk aan de bougies te krijgen waar-
door de motor beter start. Mocht de
motor bijvoorbeeld wel starten maar
slaat hij meteen af als de sleutel wordt
losgelaten, is het deze weerstand die
kapot is gegaan. Hij zit meestal op of
vlak bij de bobine gemonteerd. In
geval van nood mag men hem kort-
sluiten om thuis te komen. De bobine
krijgt dan wel (een iets te hoge) span-
ning. Dit is niet echt schadelijk maar
het is wel ten zeerste aan te bevelen de
weerstand zo vlug mogelijk te vervan-
gen.

Als alles goed is start de motor zonder
problemen en laadt de dynamo de accu
bij. Dit laatste is te controleren middels
het beroemde dynamo-lampje. Als de
dynamo niet bijlaadt kan dit een aantal

redenen hebben. De V-snaar kan onder-
weg breken of loslopen waardoor er
geen aandrijving naar de dynamo is.
Dit komt bij de Shadow-modellen
zelden voor daar het Shadow-systeem
is uitgevoerd met twee snaren. Het
bekende "vervang-het-door-een-
nylonkous-verhaal" gaat niet op daar ik
geen dames ken met zulke lange
benen. Mocht u er een kennen dan wil
ik haar graag eens ontmoeten. Als de
dynamo niet meer bijlaadt, dan is er
meestal een electrisch probleem.
Controleer alle aansluitingen op de
dynamo zelf. Vaak zijn het de in de
dynamo gemonteerde contactpunten
die aan vervanging toe zijn. Deze zijn
los verkrijgbaar.

Ook kunnen de zogeheten diodes kapot
zijn. Om de accu bij te laden hebben
we gelijkstroom nodig. Vroeger mon-
teerde men een gelijkstroom-dynamo,
maar later werd er een wisselstroom-
dynamo gebruikt waarvan de spanning
met behulp van deze diodes werd
gelijkgericht. Dit omdat een wissel-

De dynamo-diodetest
waarbij de polen van de
accu moeten worden ge-
wisseld om te controleren
of de diode nog werkt. De
lamp moet in één van de
situaties oplichten. De
stroom loopt namelijk
maar in één richting door
de diode.
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stroom-dynamo veel meer rendement
oplevert dan een gelijkstroom model.
Een diode is een zogenaamde
halfgeleider die makkelijk is na te
meten met behulp van onder andere
een multimeter of testlamp. Stroom
loopt bij een diode maar één kant op.
Als er in beide richtingen geen stroom
loopt bij het doormeten is de diode
kapot.

Het is in de meeste gevallen het beste
de gehele dynamo te laten reviseren
maar men kan de diodes natuurlijk ook
apart (laten) vervangen. Het beste is
om alle aanwezige diodes te vervangen
door nieuwe exemplaren. Nu we het
toch over diodes hebben even het vol-
gende. Op het fuse-panel (zekeringen-
paneel) zitten bij de meeste Shadow-
modellen aan de linkerkant diodes. Dit
zijn de kleine ronde dingetjes die in
een rij links van het zekeringenpaneel

zijn opgesteld. Mochten deze sneuve-
len, mogen ze vervangen worden door
moderne typen die in elke electronica-
winkel zijn te krijgen. Neem er voor de
zekerheid een mee als voorbeeld zodat
er een passende vervanger voor kan
worden gezocht. Het beste is ook hier
om alle diodes te vervangen door de
nieuwe exemplaren. 

De spanningsregelaar
Na de dynamo komt de spanningsrege-
laar die ervoor zorgt dat er een con-
stante spanning/stroom aanwezig is op
het electrische circuit. Dit in verband
met het toerental van de motor dat
uiteraard niet altijd hetzelfde is. De
spanningsregelaar kan in twee uitvoe-
ringen voorkomen. Het oude model
werkt met een soort relais dat inkomt
bij een bepaalde spanning of stroom.
Het moment waarop dit relais inkomt,
is door middel van tandwieltjes in te

1. Spanningsregelaar-
contacten

2. Buldogg clip
3. Voltageregelaar
4. Stroomregelaar
5. Cut-out relais
6. Steltandwielen
7. Stelgereedschap
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stellen. Mocht deze uitvoering van de
spanningsregelaar de geest geven, dan
moet hij in zijn geheel worden vervan-
gen.

Het voordeel van de electronische
spanningsregelaar is dat er geen
mechanische delen in zitten en dat de
spanning/stroom veel constanter is.
Tevens kan de spanning met behulp
van een kleine schroevendraaier wor-
den ingesteld wat veel makkelijker is
dan bij het oude model. De stroom is
niet instelbaar, want deze is vooraf op
een vaste waarde ingeregeld.
In de Shadow-modellen maakt men in
het geval van de electronische uitvoe-
ring onder andere gebruik van het
Lucas 4 TR model. Belangrijk is te
weten dat men in dit geval de accu
nooit mag loskoppelen met draaiende
motor. Dit kan onherstelbare schade
aan de electronische spanningsregelaar
veroorzaken!
Dit houdt ook in dat de hoofdschake-
laar die bij sommige modellen is
gemonteerd altijd in de ON positie
moet staan bij een draaiende motor. De
spanning op het hele systeem moet bij
3000 toeren p/m tussen de 13.9 Volt en

14.3 Volt liggen. Dit gemeten met de
zij- of achterlichten aan. Verder dienen
alle electrische componenten zoals de
radio enzovoort uit te staan. Het dash-
boardklokje krijgt constant spanning en
valt hier niet onder. Hier is met het
afregelen rekening mee gehouden. De
spanning mag op verschillende punten
worden gemeten. Controleer daarna de
spanning aan de accu met alle
denkbare electrische verbruikers
ingeschakeld. De spanning mag niet
onder de 12.5 Volt komen. Zo laadt de
accu altijd bij en ondervinden we geen
problemen.

De lampen en de bedrading.
De meest uiteenlopende typen lampen
komen in vele vormen en uitvoeringen
voor waarbij het principe steeds het-
zelfde is. Een gloeidraad gemaakt van
wolfram is in een glazen bolletje
gevuld met gas gemonteerd en gloeit
op als er spanning op komt te staan.
Het gas zorgt ervoor dat de draad niet
doorbrandt. Voordeel: we hebben licht.
Nadeel: de lichtopbrengst is in ver-
houding tot de afgegeven warmte
redelijk laag. Vandaar de uitvinding
van bijvoorbeeld Halogeen lampen die

Schema van de
electronische
spanningsrege-
laar
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gebruikt worden voor onder andere de
koplampen. Deze lampen hebben elec-
trisch en fysiek een beter rendement.
Bij de aansluiting van een lamp wordt
meestal gebruik gemaakt van een fit-
ting. Zorg dat deze schoon is en kijk of
de contacten niet zijn geoxideerd.
Verder moeten de aansluitdraden goed
contact maken. De Shadow-modellen
zijn onder andere uitgerust met par-
keerlichten die bediend worden met de
draaiknop onder het dashboard. Verder
is de verlichting hetzelfde als in mo-
derne auto's en kan er weing mee mis
zijn. Let bij aanschaf van een auto al-
tijd op de bedrading. Zie je in het
motorcompartiment en in het dash-
board de inmiddels bekende rode en

blauwe snelverbindingen in overvloed
zitten, vraag je dan af waarvoor men
dit heeft gedaan. Electrische problemen
met de draadboom in een auto zijn zeer
moeilijk te verhelpen. Deze draadboom
wordt in de fabriek gewikkeld en is
later moeilijk te bereiken.
Bij de aansluiting van de radio komt
men nog wel eens snelkoppelingen
tegen maar dit hoeft op zich geen pro-
bleem te zijn. Dit komt omdat de radio
waarschijnlijk vaak is vervangen en de
originele draden simpelweg te kort zijn
geworden.

Het fuse-board en de zekeringen
Het fuse-board zorgt voor de veiligheid
van de meeste electrische componen-

Het maken van de draadboom is een secuur werkje!
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ten. Zie het als de meterkast bij je
thuis. Hij zit onder het dashboard en
kan door middel van een schroef wor-
den opengemaakt. In een soort slee aan
de onderkant zit een aluminium plaat
met daarop de beschrijving van de aan-
wezige onderdelen.

Het bovenste relais is van de clignoteur
(knipperlichten). Deze wordt in een
volgend hoofdstuk (volgende
Mascotte) besproken. In het midden
vinden we een groot rond relais met
een rood knopje. Dit is een zogenaam-
de cut-out switch. Deze zorgt ervoor
dat mocht de stroom in de versnelling-
selector aan de versnellingsbak te groot
worden deze zich vanzelf uitschakelt.
Mocht je ooit in de situatie terecht-
komen dat je geen versnelling meer
kunt selecteren is het vrijwel zeker
deze switch. Druk het rode knopje in
het midden stevig in en waarschijnlijk
is het euvel verholpen. Ik ga er vanuit
dat het een en ander mechanisch na-
tuurlijk in orde is. Zie het als een soort
aardlekschakelaar in de meterkast bij je
thuis. Verder zien we op het fuse-board
een aantal zekeringen zitten van het
zogenoemde "glas en draadmodel".
Linksonder de rij met diodes die wor-
den gebruikt voor onder andere de
aircokleppen.

De zekeringen zijn eenvoudig te con-
troleren. Meet aan beide kanten van de
zekering of er spanning op staat. Is dit
het geval dan zijn ze goed. Heb je aan
één kant wel en aan de andere kant
géén spanning dan is de zekering

kapot. Meet je geen spanning aan beide
kanten, verwijder de zekering en meet
hem door met een multimeter. Indien
de meter niet reageert is de zekering
kapot. Verder zitten er nog draadzeke-
ringen op het fuse-board die met
behulp van nieuwe draad "gemaakt"

Het fuse-board oftewel het zekeringen-
paneel.
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kunnen worden. Een en ander is bij de
in Rolls-Royce en Bentley gespeciali-
seerde bedrijven te verkrijgen.

Het relais
In een auto zitten de nodige relais om
het een en ander electrisch te schake-
len. Dit is nodig omdat de meeste
dashboardschakelaars de grote stroom
niet aankunnen om bijvoorbeeld de
koplampen aan te doen. Een relais
bestaat uit een spoel met daarin een
kern. De kern is magnetisch als er
spanning op de spoel komt te staan. Zo
trekt de kern een plaatje naar beneden
dat werkt als een schakelaar. De dash-
boardschakelaar zet spanning op de
spoel van het relais. De spoel van het
relais trekt niet zo veel stroom en kan

makkelijk door de dashboardschakelaar
worden bediend. De zwaarder uitge-
voerde schakelcontacten van het relais
kunnen de grote stromen wel aan.
Denk maar eens aan de stroom die
bijvoorbeeld door de achterruitver-
warming loopt. Een andere vorm van
een relais wordt gebruikt om de ben-
zineklep te openen. Het relais van de
centrale deurvergrendeling is in feite
opgebouwd uit twee spoelen die tegen
elkaar zijn gemonteerd. Zet je nu span-
ning op de ene kant, dan trekt men
door het magnetisch effect een pen
naar onder wat het deurslot doet
sluiten. Andersom gaat de pen omhoog
en het deurslot zal weer opengaan.
Tegenwoordig worden hier servo-
motoren voor gebruikt.

Een voorbeeld van een relais. Het
Lucas 11RA-type. Dit specifieke relais
regelt de stroom door de achterste
knipperlichten als de verlichting
aanstaat. Zo branden de knipperlichten
niet zo fel als overdag. Onder zitten de
verschillende aansluitcontacten op de
grondplaat. Boven de grondplaat zitten
links en rechts twee weerstanden om de
stroom te beperken en daarboven zit de
spoel om het relais te bekrachtigen.
Het is in rubbers opgehangen om er
voor te zorgen dat trillingen van de
carrosserie geen invloed hebben op het
relais.
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Onder de auto zit het Fast/Slow relais
voor het bedienen van de automatische
niveau-regeling. Ga eerst na of het
relais spanning krijgt! Zet de versnel-
lingshendel in de Neutral-Positie en
open de achterdeur met het contact
aan. Haal de stekker los van het huis
en sluit hier een testlampje op aan. Het
lampje moet nu gaan branden. Indien
dit niet het geval is, kijk alle zekerin-
gen na en controleer de achterdeur-
schakelaar en kijk of het huis van het
relais aarde maakt. Brandt de testlamp
nu wel maar werkt het relais nog niet,
maak dan een draad aan de plug van
het relais en sluit deze aan op de plus-
pool van de accu. Het relais zou nu
moeten reageren. Is dit nog steeds niet

het geval, demonteer het relais en test
het door middel van een losse voeding
zoals bijvoorbeeld een accu. Mocht hij
nu nog niet werken, moet hij worden
nagekeken of vervangen.

Volgende keer
Tot zover het eerste artikel over elec-
triciteit. De volgende keer komen de
clignoteur, de servo-motoren, sensoren
en schakelaars, de benzinemeter, de
condensatoren, de contactpuntjes, de
cruise control en nog vele andere
zaken aan de orde. En voor de echte
liefhebber verschijnt in het kleuren-
nummer uiteraard ook een kleuren-
schema! 

Het inwendige van een
relais met dubbele con-
tacten. W1 en W2 zijn
aangesloten op de spoel en
het relais zal dan ook rea-
geren als hier spanning op
wordt gezet. C2 is het zoge-
naamde "P" of hoofdcon-
tact en C1 en C4 de
schakelcontacten. In dit
voorbeeld schakelt het
relais tegelijk C1 en C4 uit
of aan.
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