Elektrische aansluitschema’s
Peugeot 404’s vanaf modeljaar 1967
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Elektrische aansluitschema’s
De elektrische installatie van de Peugeot 404 is in de basis eenvoudig opgesteld en in de loop der jaren steeds
uitgebreider geworden. Ondanks dat Peugeot ervoor gekozen heeft alle draden te nummeren, is het vaak heel lastig
te zien hoe bepaalde elektrische functies aangesloten zijn.
In deze bijdrage zijn de belangrijkste elektrische functies separaat uitgewerkt waarbij de benamingen en coderingen
gebruikt zijn zoals die in de originele schema’s staan.
Vanaf september 1966, ook wel salon 67 genoemd, is de elektrische installatie van de Peugeot 404 ingrijpend
gewijzigd. Het meest zichtbaar is de overgang van het rechthoekige instrumentenpaneel naar de versie met de
ronde klokken. Maar ook op andere aspecten zijn er in de laatste jaren van de productie nogal wat modificaties
geweest die van invloed zijn op het elektrische schema. Zo is er de wisselstroomgenerator gekomen, zijn er
schijfremmen gemonteerd, hebben de ruitenwissers twee snelheden gekregen en zijn de zij-parkeerlichtjes en de
temperatuurmeter op het dashboard komen te vervallen.
Alleen zijn niet voor alle 404-modellen de modificaties tegelijkertijd doorgevoerd. Het lijkt erop dat bij Peugeot
eerst de oude voorraad op moest zijn, voordat de nieuwe versie werd ingevoerd. Zoek daarom goed uit welke
elektrische uitvoering jouw 404 heeft. Op de site van de Peugeot 404 Vereniging kun je het juiste schema vinden. In
deze bijdrage vind je de aansluitschema's die je als referentie kunt gebruiken.
En ook in deze tijd zijn er modificaties die vaak gedaan worden. Vandaar dat het monteren van de 123-ontsteking
en het vervangen van de gelijkstroomdynamo door een wisselstroomgenerator hier besproken worden. Voor het
monteren van alarmlichten, verwijs ik naar de site van de Peugeot 404 Vereniging.
Deze elektrische aansluitschema’s zijn bedoeld om je weg te vinden in de elektrische installatie van de Peugeot 404
en om je te helpen de Peugeot 404 nog heel lang op de weg te kunnen houden. Maar vooral ook om de ‘zelfsleutelaars’ van de Peugeot 404 vereniging veel plezier van hun 404 te kunnen geven.
Hans Dijkhuis
December 2021
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De elektrische installatie van de Peugeot 404

1

Aandachtspunten:
De Peugeot 404 is in 1960 geïntroduceerd en was in zijn tijd, een moderne auto. In die tijd werden relais en smeltzekeringen
‘spaarzaam’ toegepast. Zo ook in de Peugeot 404.
Een groot deel van de elektrische installatie is niet beveiligd door zekeringen. Daarom is het belangrijk dat de conditie van de
isolatie en van de doorvoertules van de kabelbomen goed in orde is. Vooral de bedrading in de motorruimte, in de spatborden en
onder de wagen, zijn een punt van aandacht.
Een tweede aandachtspunt is het nagenoeg ontbreken van relais. Dit houdt in dat stroom direct door de schakelaars gaat.
De stroom door de contactschakelaar en die door de verlichtingsschakelaar, zijn hoog. Daardoor kan een eventuele weerstand van
de schakelcontacten al snel tot een aanzienlijk spanningsverlies leiden. Veroudering en veel stilstaan helpen daarbij niet. En dat is
nou net waar onze Peugeots 404 mee te maken hebben. Houdt rekening met contactweerstanden bij het eventueel zoeken naar
storingen in het elektrisch systeem.
Het derde aandachtspunt zijn de vorige gebruikers en eigenaren die vrijwel altijd hun sporen in de elektrische installatie hebben
achtergelaten. Ze hebben toerentellers, radio’s, cassetterecorders, intervalschakelaars, remlichten, sigarenaanstekers en andere
accessoires toegevoegd en verwijderd. Soms zijn hiervoor op de meest bizarre aansluitingen en ‘functionele herstellingen’
gemaakt, draden toegevoegd, verknipt, gesoldeerd, in elkaar gedraaid, afgetapt en afgetaped. Wees hierop bedacht en breng de
installatie weer in deugdelijke staat. Waarschijnlijk zullen ook wij weer onze sporen in de elektrische installatie gaan nalaten. Zo
zijn al heel wat 404’s voorzien van een elektronische ontsteking en of is de gelijkstroomdynamo met externe spanningsregelaar
vervangen door een moderne wisselstroomgenerator. Daar waar het technisch mogelijk wordt om veiliger en bedrijfszekerder te
kunnen rijden, zullen leden dit willen gaan gebruiken. Daar is niets mis mee, maar doe dit dan goed. Technisch goed en zo dat de
installatie zo origineel mogelijk blijft en eventuele modificaties kunnen worden teruggebracht naar de originele staat.
Tot slot, de Peugeot 404-serie was in zijn tijd heel divers, met carburateur, injectie, diesel, automaat, halfautomaat, LHD, RHD,
sedan, break, commerciale, familiale, pick-up, cabrio, coupé, enz. Voor al de varianten zijn aanpassingen in de elektrische
installatie gemaakt. De aansluitschema’s in deze bijdrage zijn afgeleid van de Peugeot 404 met carburateur.
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inhoudsopgave
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De tijdslijn met de belangrijkste wijzigingen van de elektrische installatie
De basisschema’s
Legenda basisschema
De primaire voeding: accu en dynamo
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Het ‘op contact’-circuit: Ontsteking
a.
b.
c.
d.

6.

1-snelheid ruitenwissermotor met 1 aansluiting: Juli 66 t/m Juli 68:
1-snelheid ruitenwissermotor met 3 aansluitingen: Juli 68 t/m Juli 70
2-snelheden ruitenwissermotor met 4 aansluitingen : Juli 70 t/m/ eind serie

Het verlichtingscircuit: Groot- en dimlicht
a.
b.

9.

Juli 66 t/m Juli 68
Juli 68 t/m Juli 69
Juli 70 t/m/ eind serie

Het ‘op contact’-circuit: ruitenwissers
a.
b.
c.

8.

5 keramische zekeringen, contactslot linksonder op stuurkolom: Juli 66 t/m Juli 68
4 keramische zekeringen, contactslot linksonder op stuurkolom: Juli 66 t/m Juli 70
Contactsleutel boven aan de stuurkolom, 4 keramische zekeringen: Juli 70 t/m/ eind serie
123-ontsteking met Bobine-relais (modificatie)

Het ‘op contact’-circuit: Remlichten en remvloeistofcontrolelamp
a.
b.
c.

7.

Gelijkstroomdynamo: Juli 66 t/m Juli 68
1-fase en 3-fase wisselstroomgenerator met externe spanningsregelaar: Juli 66 t/m Juli 70
3-fase wisselstroomgenerator met ingebouwde spanningsregelaar (modificatie)
Vervangen gelijkstroomdynamo door een 3-fase wisselstroomgenerator met externe spanningsregelaar (modificatie)
Gangbare coderingen op dynamo’s, generatoren en spanningsregelaars

Met grootlichtreleis: Juli 66 t/m Juli 69
Zonder grootlichtrelais: juli 69 t/m einde serie

Het verlichtingscircuit: stadslichten en achterlichten
a.
b.
c.

Juli 66 t/m Juli 68
Juli 68 t/m Juli 69
Juli 70 t/m/ eind serie

10. Het verlichtingscircuit: Knipperlichten en parkeerlichtjes
a.
b.

Juli 66 t/m Juli 69
Juli 69 t/m einde serie

11. Kabelboom aansluiting op het instrumentenpaneel
12. Zekeringen
a.
b.
c.

5 keramische zekeringen: Juli 66 t/m Juli 68:
4 keramische zekeringen, contactslot linksonder op stuurkolom: Juli 68 t/m Juli 70
4 keramische zekeringen, contactslot linksboven op stuurkolom : Juli 70 t/m/ eind serie
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De modificatie-tijdslijn: van Salon 66 tot aan het eind van de serie

1

Wijzigingen met een grote invloed op de elektrische installatie
Peugeot 404 Sedan met carburateur
jul-66

nov-68

jul-68

jul-69

jan-70

einde serie

Onderaan stuurkolom
contactslot

Boven aan stuurkolom
Bovenaan stuurkolom, met accessoirefunctie

Zekeringen

5 keramische zekeringen
4 keramische zekeringen
gelijkstroom dynamo

Dynamo

wisselstroom generator, 1 fase
wisselstroom generator, 3 fase

Ruitenwissermotor
snelheid
Ruitenwissermotor
aansluitingen
Ruitenwisserschakelaar
Ruitenwissereindstandschakelaar
Remsysteem

1- snelheid
2 snelheden
1 aansluiting op de ruitenwissermotor
3-aansluitingen op de ruitenwissermotor
4-aansluitingen op de ruitenwissermotor
1-stand met 2 aansluitingen
1-stand met 4 aansluitingen
2-standen met 7 aansluitingen
in mechaniek
in ruitenwissermotor
Thermostable (trommelrem met Hydrovac-bekrachtiger)
Twinplex (schijfrem met Mastervac-bekrachtiger)

Zij-parkeerlichtjes
Achteruitrijlampen

Deze tijdslijn is gebaseerd op de Europese Sedan met carburateur.
Voor de Breaks, Familiale’s, de Coupé’s en de Cabriolets, en zelfs voor de Diesel- en Injection-uitvoeringen, kunnen de
modificaties op andere momenten, en soms helemaal niet, zijn doorgevoerd. Zoek daarom goed uit welke uitvoering
jouw 404 is! Op de site van de Peugeot 404 Vereniging, vind je de elektrische schema’s
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Basisschema: Peugeot 404 Berline carb. juli 1966 t/m nov. 67
1-snelheid ruitenwissermotor met 1 aansluiting, gelijkstroomdynamo, 5 keramische zekeringen, Thermostable remsysteem

Peugeot 404 Berline vanaf Salon 67

-6-

2a

Basisschema: Peugeot 404 Berline carb. Nov. 67 t/m jul. 68
1-snelheid ruitenwissermotor met 3 aansluitingen, gelijkstroomdynamo, 5 keramische zekeringen,
Thermostable & Twinplex remsysteem ( bij Twinplex zijn de M.C.A, de R.L.F en T.F.S. niet gemonteerd)

Peugeot 404 Berline vanaf Salon 67
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2b

Basisschema: Peugeot 404 Berline & Familiale juli 1968 t/m juli 69
1-snelheid ruitenwissermotor met 3 aansluitingen, 1-fase wisselstroomgenerator, 4 zekeringen

Peugeot 404 Berline vanaf Salon 67
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2c

Basisschema: Peugeot 404 Berline & Familiale vanaf juli 69 tot jan 70
1-snelheid ruitenwissermotor met 3 aansluitingen, 1-fase wisselstroomgenerator, 4 zekeringen
achteruitrijverlichting en verlichtingsindicatorlampje, grootlicht relais vervallen, parkeerlichtjes op spatbord vervallen

Peugeot 404 Berline vanaf Salon 67
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2d

Basisschema: Peugeot 404 Berline & Familiale vanaf juli 70 tot einde serie
schijfremmen, 2-snelheden ruitenwissermotor met 4 aansluitingen, 3-fase wisselstroomgenerator)

Peugeot 404 Berline vanaf Salon 67
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2e

Basisschema: Peugeot 404 Coupé & Cabriolet carburateur 1967
1-snelheid ruitenwissermotor met 3 aansluitingen, 5 keramische zekeringen, Thermostable-remmen en 3-fase wisselstroomgenerator
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2f

Basisschema: Peugeot 404 Coupé & Cabriolet Injection1967
1-snelheid ruitenwissermotor met 3 aansluitingen, 5 keramische zekeringen, Thermostable-remmen en 3-fase wisselstroomgenerator
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2g

De legenda van het basisschema: klassieke symbolen

3a

De coderingen, gebruikt voor de Peugeot 404
+p Alimantation permanente

constante + voeding

A

Ampèremeter
Connectorblok

Ampèremètre

A à Z Connecteur
A.C Allumeur-cigare

sigarenaansteker

A.C.S. Avertisseur ceintures de sécurité zoemer veiligheidriem
A.T.C. Avertisseur témoin de contact

Cr.

Connecteur

Connectorblok

Dèm.

Dèmarreur a solénoïde

Startmotor

Dyn.

Dynamo

Gelijkstroom dynamo

E.H.

Thermomètre d’eau avec témoin Watertemperatuurmeter
de pression d’huile
met oliedruklampje

E.P.P.

zoemer sleutel in contact

E.V.

A.v. Avertisseur

Claxon

E.Va.

Al. Allumeur avec condensateur

Stroomverdeler

Alt Alternateur

Wisselstroomgenerator

Interrupteur de préchauffage
démarrage

I.S.

Interrupteur de stops

Remlichtschakelaar

Interrupteur de témoin de
starter

Eclairage de plaque de police

Nummerplaatverlichting

I.T.S

Essui-vitre

Ruitenwisser
Elektroklep benzine
verrijking tijdens starten
(injectie)

I.v

Interrupteur de volet AR

schakelaar controlelamp
choke
Achterklepschakelaar

J.r.

Récepteur de jauge

Tankvlotter

Electrovanne

P.T. Prise de thermomètre d’eau
Pl.

Plafonnier avec interrupteur

Pr.

Projecteur

Pr.H. Projecteur à halogène
R.

Relais d'avertisseur lumineux

R.bie Robinet de batterie

Koplamp
Halogeen verstraler
Grootlichtrelais
Schakelaar op negatieve
pool van de accu
Onderbreker in
ruitenwissermechaniek
Remvloeistofniveau
indicator

Feu de stationnement

parkeerlicht

Ampèremeter

I.1

Interrupteur d'allumage avec
commande du dèmarreur (ou
Neiman)

Contactslot

L.C.

Lunette AR chauffante

Achterruitverwarming

Rég. Régulateur-conjoncteur

Av. Avertisseur

Claxon

I.3

Interrupteur d'essuie-vitre avec
commande de lave-vitre

Ruitenwisserschakelaar met
sproeierpompbediening

L.E.

Lampe d’éclairage tableau

dashboardverlichting

Rh.

Av.1 Avertisseur ville

Claxon, hoge toon

I.4

Interrupteur de stops

Remlichtschakelaar

L.e.

Lampe d’éclairage tableau

dashboardverlichting

T.cli. Témoin des clignotants

Av.2 Avertisseur route

Claxon, lage toon

I.A.

Interrupteur d'allumage antivol
Neiman
Interrupteur d'allumage avec
commande du dèmarreur (ou
Neiman)
Interrupteur ceintures de
sécurité

Contactslot, met sleutel,
zonder startpositie

M.

Mise à la masse

Massapunt

T.E.

Témoin de pression d'essence

T.f.

Témoin des freins

indicatorlampje remmen

T.H. Témoin des huile

indicatorlampje oliedruk

T.Ph. Témoin des phares

indicatorlampje grootlicht

T.S.

indicatorlampje choke

I.A.D.

Bo. Bobine

Bobine

I.C.S

Bo.P. Bougie de préchauffage
Br. Borne de raccordement

Gloeibougie
Aansluitklem

C.a. Commutateur des advertisseurs Claxonschakelaar

L.AR.S Lanterne AR, stops, clignotants Achterlicht

Contactslot met startpositie
veiligheidsriemschakelaar

Mano-contact de lampe témoin
M.c.
oliedrukschakelaar
de pression d’huile

M.C.A.

Mano-contact d'assistance de
freins

Onderdrukschakelaar op
hydrovac
Onderdrukschakelaar op
hydrovac

R.f.-e.v Réléfix d’essieu-vitre

Temperatuursensor op
cil.kop
Temperatuursensor op
cil.kop
Binnenverlichtingslamp met
schakelaar

F.S.

Accu

Kentekenplaatverlichting

Prise de thermomètre d’eau

Zekering

Bie Batterie

L.AR Lanterne AR (éclairage No)

P.t.

Fusible

Amp. Ampèremètre

F

Voorgloei- en
startschakelaar Diesel
Achteruitrijverlichtingschak
I.P.R. Interrupteur de phares de recul
elaar
Rhéostat interrupteur
dimmer
I.rh.
d’éclairage tableau
instrumentenpaneel
I.P.D.

R.L.F. Réservoir de liquide de freind

Rhéostat interrupteur
d’éclairage tableau

Spanningsregelaar
dimmer
instrumentenpaneel
indicatorlampje
knipperlichten
indicatorlampje
benzinedruk

I.cli.

Inverseur des clignotants

Mano-contact d'assistance de
richtingaanwijzerschakelaar M.c.a.
freins

I.E.C.

Interrupteur d'éclairage de
coffre

Kofferbakverlichtingsschakelaar

M.C.E. Manocontact d'essence

Benzinedrukschakelaar

I.E.V.

Interrupteur d'essuie-vitre

Ruitenwisserschakelaar

M.C.H. Mano-contact d’huile

oliedrukschakelaar

T.S.F. Témoin de sécurité de freinage indicatorlampje choke

Interrupteur d'essuie-vitre avec

Ruitenwisserschakelaar met
sproeierpompbediening

N.f.

Niveau des freins (Nivocode)

Remvloeistofreservoirschak
elaar

T.V. Tableau de vitesses

Versnelling-dashbord op
stuurkolom automaat

C.A. Commutateur d'advertisseurs

Claxonschakelaar

C.cli. Centrale de clignotement

Richtingaanwijzerautomaat

I.F.S.

Interrupteur de feux de
stationnement

Parkeerlichtschakelaar

P.2

Plaque à deux bornes

connectorblok met 2
aansluitingen

Verwarmings-unit

I.L.C.

Interrupteur de lunette AR
chauffante

Achterruitverwarmingschak
elaar

P.3

Plaque à trois bornes

connectorblok met 3
aansluitingen

V.Cl. Ventilateur de climatisation

Kachelventilator

Richtingaanwijzer

I.P.

Interrupteur de porte

portierschakelaar

P.E.

Pompe à essence

Benzinepomp

V.d

Ontkoppelbare
koelventilator

Verlichtingschakelaar

I.p.

Interrupteur de porte

portierschakelaar

P.R. Phares de recul

Ch.

Appareil de chauffage et
climatisation

Cli. Clignotant
Com. Commutateur déclairage

I.E.V./L.V. commande de lave-vitre

Témoin de starter
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Achteruitrijlamp

Th.V.d. Thermostat de cde du V.d.

Ventilateur débrayable

Thermostaat in radiateur
t.b.v. ontkoppelbare
koelventilator.

De legenda van het basisschema: klassieke symbolen
Alle Peugeot coderingen
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3b

De legenda van het basisschema: klassieke symbolen
Alle Peugeot coderingen
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3c

Het laadcircuit
Gelijkstroomdynamo en gelijkstroomregelaar

Dyn

8

Juli 66
t/m
Juli 68

Opmerking:
De primaire voeding is
niet-gezekerd!
Let op de kwaliteit van de
isolatie, van de
aansluitingen voorkom
doorschuren.

4
7

7

M1

M1

8

Règ

EXC

massa

DYN

Dèm

BAT

4
21
21

naar zekering F.2

Bie
Peugeot 404 Berline vanaf Salon 67
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1

4a

Het laadcircuit
1-fase en 3-fase wisselstroomgenerator met externe spanningsregelaar

Alt.

7
4

1-fase & 3 fase

M1

7
2

8
M1

Van contact

Règ

EXC

Opmerking:
De primaire voeding is
niet-gezekerd!
Let op de kwaliteit van de
isolatie, van de
aansluitingen voorkom
doorschuren.
massa

Dèm

D+

4
21
21

naar zekering F.2

Bie
Peugeot 404 Berline vanaf Salon 67

4b

2

naar bobine

8

Juli 69
t/m
Einde serie
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1

Het laadcircuit
3-fase wisselstroomgenerator met ingebouwde spanningsregelaar
Bijv. van Peugeot 505 2,0

Modificatie

4c

8

Alt.

connector op plaats
spanningsregelaar schutbord

8

Een diode in veldbekrachtiging wisselstroomdynamo is soms
nodig indien de motor blijft lopen als het contact is uitgezet. De
veldstroom van de dynamo functioneert dan als voeding voor de
bobine.

4

M1

M1

Massa op plaats
spanningsregelaar schutbord

Opmerking:
De primaire voeding is
niet-gezekerd!
Let op de kwaliteit van de
isolatie, van de
aansluitingen voorkom
doorschuren.

Lampje 12V/ 4-5W
Diode: >25V ; >1A

Aangesloten op de
gezekerde Kant van F3

Dèm
4

21
21

Bie

1

naar zekering F.2
Rechtsonder in de tachometer is een locatie voor het lampje.
Gebruik een geisoleerde fitting. Het lampje mag niet aan
massa liggen!

Peugeot 404 Berline vanaf Salon 67
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Het laadcircuit: Vervangen gelijkstroomdynamo door een
3-fase wisselstroomgenerator met externe spanningsregelaar

Modificatie

van Peugeot 404

4da

Het werkplaatshandboek geeft de voor een diesel, de volgende schema’s van, links de gelijkstroomuitvoering en rechts die
van de wisselstroomgenerator.
Opmerking: De generastor voor een diesel is gelijk aan die van een benzine-uitvoering m.u.v. de V-snaarschijf. Deze is kleiner.
Zie hiervoor het onderdelenboek.
De spanningsregelaar van de gelijkstroomdynamo en die van de wisselstroomgenerator zijn verschillend. De regelaar van de
wisselstroomgenerator is voor alle typen gelijk: Peugeot onderdelennummer: 5761,23
.

5761.23
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Het laadcircuit: Vervangen gelijkstroomdynamo door een
3-fase wisselstroomgenerator met externe spanningsregelaar

Modificatie

van Peugeot 404

Naast de wisselstroomgenerator zijn ook nodig:
• De boogvormige bobinesteun 5708,14,
• De afstandsbus 5709,02 (8,5 x 23 x 19,1 mm lang, zie blad 57K e.v van het onderdelenboek)
• Een pasbout M12 x 135 mm, met sluitring, veerring en moer of sluitring met borgmoer.
• Een afstandsbus 12,5 x 23 x 10 of 4 of 5 12mm sluitringen om een afstandspakket van 10mm te kunnen
maken.
• Een wisselstroomspanningsregelaar 5761,23
Aanpassen wisselstroomgenerator:
De onderste bevestiging van de gelijkstroomdynamo is een M1 2bout. Die van de wisselstroomgenerator is
een M10 bout. Daarom dient het onderste bevestigingsgat van de wisselstroomgenerator opgeboord te
worden naar 12mm.
Dé en montagewerzaamheden:
1. Ontkoppel een van de accupolen. (bij voorkeur de minpool)
2. Demonteer de gelijkstroomdynamo en de bobinesteun.
3. Monteer de wisselstroomgenerator. Plaats tussen de onderste
bevestiging en het oliefilterhuis de afstandsbus of ringenpakket
van 10 mm. Dit om de V-snaar in lijn met de krukas- en
waterpomppoelies te houden.
4. Monteer de boogvormige bobinesteun. Plaats tussen de bovenste
bevestiging van de generator en de steun, de bus van 19 mm.
5. Demonteer de gelijkstroom-spanningsregelaar.,
6. Verwijder draad 4 van de startmotor naar de spanningsregelaar.
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4db

Het laadcircuit: Vervangen gelijkstroomdynamo door een
3-fase wisselstroomgenerator met externe spanningsregelaar

Modificatie

van Peugeot 404

Leg een nieuwe draad met een koperkern van minimaal 4mm2 van de startmotor naar de +
op de generator.
8. Leg een draad met een koperkern van minimaal 2,5mm2 van de EXC-aansluiting op de
wisselstroomgenerator naar de EXC-aansluiting op de wisselstroomspanningsregelaar
(V5761,23).
9. Leg een draad met een koperkern van minimaal 2,5mm2 van M1 van de generator naar de
M1 aansluiting op de wisselstroomspanningsregelaar (5761,23).
10. Leg een draad met een koperkern van minimaal 2,5mm2 van de + aansluiting op de bobine,
draad 2, naar de + of ALT-aansluiting op de wisselstroomspanningsregelaar (5761,23).
7.

Let op dat de draden niet op trekspanning staan en niet kunnen doorschuren. Bundel de
draden.
Tip: Laat de vervallen draden van de gelijkstroomdynamo gewoon zitten en bundel ze mee. Zo blijft de
kabelboom origineel.

Voor het elektrisch principe schema, zie de volgende pagina 4dd.
Verschillende fabrikanten gebruiken verschillende aansluitcoderingen. Wellicht dat het overzicht
op pagina 4de behulpzaam kan zijn.
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4dc

Het laadcircuit: Vervangen gelijkstroomdynamo door een
3-fase wisselstroomgenerator met externe spanningsregelaar

Modificatie

van Peugeot 404

2

Van contact

7
2,5 mm2

7

Alt.

v

8

8

4
1-fase & 3-fase

M1

M1

5761.23

4mm2

Dèm

4

21

21
naar zekering F.2
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Règ

1

4dd

Benaming van klemmen en aansluitingen van wisselstroomgeneratoren en
spanningsregelaars van diverse fabrikanten

Met dank aan Hüco
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4de

Het ‘op contact’-circuit: ontsteking
5 keramische zekeringen, contactslot linksonder op stuurkolom

Juli 66
t/m
Juli 68

I.A.D.

5a

Partnr.:4161.22

2

32
46

Bo.

32

2

1

A
Connector

Dèm
4
21
- 24 -

46

20
20

Het ‘op contact’-circuit: ontsteking
4 keramische zekeringen, contactslot linksonder op stuurkolom

Juli 66
t/m
Juli 68

I.A.D.

5b

Partnr.:4161.22

2

32
46

Bo.

32

2

1

A
Connector

Dèm
20
4
21
- 25 -

46

20
20

Juli 70
t/m
Eind serie

Het ‘op contact’-circuit: ontsteking
Contactsleutel boven aan de stuurkolom, 4 keramische zekeringen

5c

I.A.D.
Partnr.:4161.36

33
2

Bo.

32

2

33

32

A

1

Connector

Dèm
Zekering F.4 is bedoeld voor accessoires.
Spanning in stand A en bij ‘op contact’.
Tijdens het starten wordt de spanning
onderbroken.
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1
4
21

46

20

20

46

5d

Het ‘op contact’-circuit: 123-ontsteking met Bobine-relais

Bo.

Indien een zwaardere (high-performance) bobine gemonteerd
wordt, bijv. bij een elektronische ontsteking, zal de
voedingsstroom naar de bobine toenemen met als gevolg dat de
spanningsval over het contact groter worden. Geadviseerd wordt
een bobine-relais met een directe voeding van de B+ te plaatsen.

+

-

2,2uF
Ontkoppel de voedingsdraad van de bobine,
draad 2, en sluit deze aan op een relais.
Sluit een van de maak-contacten van het
relais aan op de B+, op draad 4, van de
dynamo of wisselstroomgenerator. Neem
een zweefzekering van 16A op.
Het relais kan gemonteerd worden bij een
van de bevestigingspunten van de bobine.
Gebruik draden met een koperdoorsnede
van 2,5 mm2.

2,5 mm2

Partnr.: 5970.0X
Partnr.: 5901.XX

2

Plaats een ontstoringscondensator van
2,2uF op de + van de bobine. De 123ontsteking is gevoelig voor rimpelspanning
op de voeding.

2,5 mm2

8

Van contactslot

B+

Zekering 16A

4
M1
- 27 -

Het ‘op contact’-circuit: Remlichten en remvloeistofcontrolelamp
5 keramische zekeringen, contactslot linksonder op stuurkolom

Juli 66
t/m
Juli 68

Remcontrolelamp

Remlichten

Aangesloten op
remlichtwaarschuwingslampje T.S.F

Naar zekeringkastje:
Zekering F3

76

69

D

69

M.C.A.

P

Vacuümschakelaar op
Hydrovac

-P
70

35

R.L.F.

35
Stekkerblok bij linker
achterlicht

36

De remcontrolelamp
brandt wanneer de
onderdruk in de
vacuümtank te gering is
en/of wanneer het
remvloeistofniveau te
laag is.

H

15

I.S.

6a

70

Vlotterschakelaar
remvloeistofreservoir

rechts

35
M6
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Het ‘op contact’-circuit: Remlichten en remvloeistofcontrolelamp

Juli 68
t/m
Jan 70

4 keramische zekeringen, contactslot linksonder op stuurkolom, Twinplex remsysteem

6b

Remcontrolelamp

Remlichten

Aangesloten op
remlichtwaarschuwingslampje T.S.F

Naar zekeringkastje: F3.

15

70

H
70

15

I.S.

De remcontrolelamp brandt
als het remvloeistofniveau
te laag is.

P
35

R.L.F.

35
Stekkerblok bij linker
achterlicht

36

70

Vlotterschakelaar
remvloeistofreservoir

rechts

35
M6
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Juli 70
t/m
Einde
serie

Het ‘op contact’-circuit: Remlichten en remvloeistofcontrolelamp
Contactsleutel boven aan de stuurkolom, 4 keramische zekeringen

6c

Remcontrolelamp

Remlichten

Aangesloten op
remlichtwaarschuwingslampje T.S.F

Naar zekeringkastje: F3.

15

69

H
69

15

I.S.

De remcontrolelamp brandt
als het remvloeistofniveau
te laag is.

P
35

R.L.F.

35
Stekkerblok bij linker
achterlicht

36

69

Vlotterschakelaar
remvloeistofreservoir

rechts

35
M6
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Het ‘op contact’-circuit: ontsteking
1-snelheid ruitenwissermotor met 1 aansluiting,

Juli 66
t/m
Juli 68

Naar zekeringkastje: F4.

33

Naar kachelventilator: V.C.I.

Rf.E.V.

62

27

33

I.E.V.

61

ruitenwisserschakelaar

Onderbreker in
ruitenwissermechaniek

28

M
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E.V.

Partnr.:6409.22

7a

Het ‘op contact’-circuit: ontsteking
1-snelheid ruitenwissermotor met 3 aansluitingen

Partnr.:6409.35

Juli 68
Tot
Juli 70

De externe terugloopschakelaar in het
ruitenwissermechaniek is vervangen
door een terugloopschakelaar in de
ruitenwissermotor.

I.E.V.
ruitenwisserschakelaar

62

Van zekeringkastje: F4.

M12

33
27

28

7b

Naar kachelventilator: V.C.I.

61

28

61

M
62
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E.V.

Het ‘op contact’-circuit: ontsteking
2-snelheden ruitenwissermotor met 4 aansluitingen

Juli 70
t/m
Einde serie

7c
I.E.V.
Partnr.:6409.28

Connector

A

- 33 -

Juli 66
t/m
Juli 69

Het verlichtingscircuit: Groot- en dimlicht
met grootlichtrelais

8a

Cr.
Verdeelblok op frontplaat

J

R

Gele draad, grootlicht

Rode draad, dimlicht

J

B

68

R.

67

68: Naar T.Ph.
Contr.lamp grootlicht

Opmerking:
• Zowel het grootlicht, het
dimlicht en het
grootlichtrelais, zijn niet
gezekerd!

Grootlichtrelais

41
5

67
rood

Van
zekeringkast
Draad 1

R
26 Naar zekeringkast F1. en F5.
41
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Juli 69
t/m
Einde serie

Het verlichtingscircuit: Groot- en dimlicht
zonder grootlichtrelais

8b

Cr.
Verdeelblok op frontplaat

J

R

Rode draad, dimlicht

J
Gele draad, grootlicht

B

68

68: Naar T.Ph.
Contr.lamp grootlicht

Opmerking:
• Zowel het grootlicht, het
dimlicht en het
grootlichtrelais, zijn niet
gezekerd!

J
rood

R
26 Naar zekeringkast F1. en F5.
5

- 35 -

Van
zekeringkast
Draad 1

Het verlichtingscircuit
Stadslichten en achterlichten

B
stadslicht links 55
stadslicht rechts 56

63
55
56

Juli 66
t/m
Juli 68

64

Door connector J: 63: achterlicht links

Door connector J, naar connector M:
64: achterlicht rechts &
kentekenplaatverlichting

64

M

L.E. op connector aan
instrumentenpaneel

56

55

64

25

39
64

39

F1
63

26
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9a

Het verlichtingscircuit
Stadslichten en achterlichten

B
stadslicht links 55

Juli 68
t/m
Juli 69

9b

L.E. op connector aan
instrumentenpaneel

25
55

64

stadslicht rechts 56
Naar connector J en door naar
connector M: 63: achterlichten &
39: kentekenplaatverlichting

M
39

64

63
56

63

39

F1

63

Stekkerblok bij linker
achterlicht

26
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Het verlichtingscircuit
Stadslichten en achterlichten

B
stadslicht links 55

Juli 70
t/m
Einde serie

64

L.E. op connector aan
instrumentenpaneel

25

9c

55

stadslicht rechts 56
Naar connector J en door naar
connector M: 63: achterlichten

56

M
39

64

63
63

55
39

F1

Stekkerblok bij linker
achterlicht

63
26

F1
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Juli 66
t/m
Juli 69

Het verlichtingscircuit
Knipperlichten

10a

C.cli
Knipperlichtautomaat

51

Rep

+

50

Com

51

Knipperlichtindicatorlampje
Dashboard op connector G

50

voeding van
Contact van
zekering F3

17
17

I.F.S

I.Cli
Richtingaanwijzerschakelaar
18

19

rechts

48

38

F.S. 12

10
Van
zekering F2

C
37

rechts

48

49

F.S. 11
`knipperlichten voor

Parkeerlichtschakelaar

19

K

49
37

37

48

38
Links

38

38

37
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`knipperlichten
achter

Parkeerlichtje Re

Parkeerlichtje Li

49
48

49
Links

Vanaf Juli 69
t/m
Einde serie

Het verlichtingscircuit
Knipperlichten

10b

C.cli
Knipperlichtautomaat

51

Rep

50

+

50

Com
Knipperlichtindicatorlampje
dashboard

voeding van
Contact van
zekering F3

17
17

I.Cli

Richtingaanwijzerschakelaar

rechts

18

19

C

`knipperlichten voor
rechts

38

37

38
Links

48

`knipperlichten
achter

19
37

37

38
38

K

49
48

49
Links

37
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Kabelboom aansluiting op het instrumentenpaneel
versies met ronde klokken: Jaeger en Veglia

Aanzicht op de kabelboomconnectoren

Draadcode Remcontrolelamp:
69: Hydrovac;
70: schijfremmen tot jan. 70
69: schijfremmen jan 70 – einde serie

Let op: bij de Jaeger-uitvoeringen zit de positioneringssleuf
van de linker connector aan de onderzijde op het instrumentenpaneel!
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11

Aansluiting zekeringenkast
5 keramische zekeringen
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Juli 66
t/m
Juli 68

12a

Aansluiting zekeringenkast
4 keramische zekeringen, contactslot linksonder op stuurkolom
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Juli 68
t/m
Juli 70

12b

Aansluiting zekeringenkast
4 keramische zekeringen, contactslot linksboven op stuurkolom

Juli 70
t/m
Einde serie

12c

Zekering F.4 is bedoeld voor accessoires.
Spanning in stand A en bij ‘op contact’.
Tijdens het starten wordt de spanning
onderbroken.
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