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Inleiding
Bij het opstelling van de verschillende hoofdstukken ben ik uitgegaan van de wetenschap , dat de meeste BURTON
eigenaars zelf hun BURTON hebben gebouwd. Dit wetende heb ik aangenomen dat veel zaken niet sterk
gedetailleerd behoeft te worden beschreven. Technisch inzicht en zelf technische zaken kunnen uitwerken door
de vele eigenaren zijn een leidraad geweest voor het opnemen van de gegevens in de diverse hoofdstukken.
Verder bedank ik Harrie Hannink en Jan Jansen voor de aanwijzingen welke ik van hun heb ontvangen.

Vooraf
De mogelijkheden van verlichting zijn de laatste jaren aanzienlijk groter geworden.
De gele duplo lampen van voorheen zijn gewijzigd in de huidige H4 halogeen lampen.
De XENON lampen en de LED lampen hebben hun intrede gedaan in auto verlichting. Verder zijn er de verstralers;
mistlampen voor en achter. Beschikbaar zijn ook achteruitverlichting, parkeerlichten en de dagverlichting/
bochtverlichting /meedraaiende koplampen. Dus vele mogelijkheden te over.
Maar wat mag nu op onze BURTON? Welke mogelijkheden hebben? Hoe realiseren we zoiets?
Om dit duidelijk te maken wordt eerst in het kort k ik vooraf de regels voor de verlichting behandeld. Maar ook
welk soort lampen hebben we ter beschikking, daarna staan de hoofdstukken hoe de verschillende schakelingen te
realiseren zijn.

Wat mag? De eisen!
De wettelijke kaders geven ons een aantal eisen mee waaraan de autoverlichting moet voldoen. Voor wie zijn
verlichting van de BURTON wil aanpassen moet rekening houden met de navolgende regels.

Kleur van de verlichting:

















De koplampen moeten beide dezelfde kleur verlichting hebben Helder wit of helder geel.
Achterlichten zijn helder rood
Remlichten zijn rood of oranje
Kentekenverlichting is wit
Richtingaanwijzers
o Voorzijde knipperlichten zijn wit of oranje
o Achterzijde knipperlichten zijn rood of oranje
Mistlampen voorzijde zijn helder wit of helder geel
Mistlamp achter is rood
Verstralers zijn helder wit of helder geel
Achteruitrijdverlichting is helder wit
Dagverlichting is helder wit of helder geel
Bochtverlichting helder wit
Stadslichten: helder wit of helder geel
Parkeerlichten
o Voorzijde helder wit of helder geel
o Achterzijde rood
De koplampen; mistlampen; dagrijlichten en bochtverlichting dienen dezelfde kleur te hebben
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Wat mag c.q. moet:
















Stadslichten: Mogen altijd gebruikt worden Stadslichten moeten bij helder weer in het donker tot op een
afstand van 200 m duidelijk zichtbaar zijn. Mogen in de koplampen gemonteerd zijn maar mogen ook
afzonderlijk zijn gemonteerd. Gebruik als parkeerlicht toegestaan. Stadslichten worden gelijktijdig met de
achterlichten en kentekenverlichting ingeschakeld.
Dimlichten: Mogen altijd gebruikt worden. Behoeven niet te branden als de mistlampen zijn ingeschakeld.
Mistlampen:
o Voorzijde: Mistkoplampen mogen alleen branden bij dichte mist, regen of sneeuwval die het zicht
ernstig belemmert.. Ze moeten omlaag gericht zijn. De lichtbundel moet een scherpe, horizontale
scheiding tussen licht en donker vertonen. De lampen moeten op gelijke hoogte en zo laag mogelijk
zijn aangebracht. Bovendien moeten mistlampen symmetrisch aan weerszijden van de auto
worden gemonteerd. De maximale afstand vanaf de zijkant naar binnen bedraagt 40 cm.
Kunnen als bocht/bermverlichting functioneren.
o Achterzijde: Mistachterlichten mogen alleen branden bij dichte mist of sneeuwval,als het zicht
minder is dan 50 m. De bestuurder moet door een constant brandend controlelampje kunnen zien
of de lamp is ingeschakeld. Als één lamp wordt toegepast, moet deze aan de linker achterzijde van
de auto zijn aangebracht. De afstand tot het linker stoplicht moet ten minste tien centimeter
bedragen. De maximale montagehoogte is 80 cm boven het wegdek.. De mistachterlichten moeten
een lichtdoorlatend oppervlak hebben van 140 cm2.
Verstralers: Verstralers zijn niet verplicht maar een aanvulling op het grootlicht. Ze mogen alleen branden
in combinatie met grootlicht.
Achteruitrijlampen: Achteruitrijlampen zijn niet verplicht. De lampen moeten alleen kunnen branden als de
versnellingsbak in de achteruit is geschakeld. Ze mogen andere weggebruikers nooit hinderen.
Parkeerlichten: Voorzijde en achterzijde moeten gelijktijdig branden. Het is toegestaan om de
parkeerlichten alleen links of alleen rechts te laten branden.
Achterlichten: Moeten altijd branden in combinatie met de stads-, dim- en grootlichten.
Kentekenverlichting achter: Zie achterlichten.
Derde remlicht: Verplicht indien de auto na 1 september 2001 in gebruik is genomen. Geen verplichting
voor onze Burton, wel toegestaan.
Dagrijlichten: Worden ingeschakeld zodra het contact wordt ingeschakeld. Dagrijlichten mogen in
combinatie met stadslichten maar niet met dim- of grootlicht.
Bochtverlichting: Bochtlichten of ook wel genoemd Hoekverlichting; Markeringsverlichting;
Bermverlichting. Zgn. bermverlichting is toegestaan voor auto’s van voor 1996. De verlichting is niet
toegestaan bij snelheden boven de 40km/h.
Bochtverlichting wordt in-/uitgeschakeld met de richtingaanwijzer of stuuruitslag. Let op bochtverlichting
moet continue branden en alleen aan de zijde met de richting van de auto mee.
Meedraaiende bochtverlichting zoals vroeg bij de Citroen DS en de huidige Audi is alleen toegestaan, indien
dit bij de type keuring is toegestaan. Dus meedraaiende lichten zijn bij onze BURTON niet toegestaan.
Richtingaanwijzers: Knipperfrequentie 90x/min plus minus 30; dus tussen de 60 tot 120 x /min
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Soorten lampen
In de loop van de jaren zijn diverse soorten lampen ontwikkeld te weten:
1.
2.
3.
4.

De gloeilampen
De halogeenlampen
Xenonlampen
LED lampen

De gloeilampen hebben een laag rendement. Slecht ca. 5% van de elektriciteit wordt omgezet in licht het overige
in warmte. Het licht heeft in vergelijking met de zon een lage lichttemperatuur. Hierdoor heeft de helderheid
beperkingen.
De kleur is normaal warm/wit ca 2700 graden Kelvin. In Frankrijk was tot 1996 verplicht om geel licht te voeren Bij
deze lampen is het blauwe licht uit de lamp gefilterd wat het zicht bij mist ten goede komt. Echter gele koplampen
geven ca. 12% minder licht dan witte.

Duplolamp in geel of wit 40/45 W

Bij halogeenlampen is het gas in de gloeilamp vervangen door een halogeengas. Dit verbeterd de levensduur; het
rendement en de lamp heeft een hogere kleurtemperatuur. Geeft witter en meer licht.
Het nadeel is dat de lamp bij een hogere spanning dan nominaal snel een kortere levensduur heeft. Voorbeeld bij
een hogere spanning van ca. 5% halveert de levensduur. Door de ontwikkelingen van de laatste jaren is op dit punt
de levensduur enigszins verbeterd.

H4 halogeenlamp in geel of wit 60/55 W

Xenonlampen hebben geen gloeidraad. Het is een gasontladingslamp waarin een lichtboog wordt gerealiseerd,
welke een puntvormige lichtbron geeft. . De lamp heeft hierdoor een langere levensduur dan een halogeenlamp en
een veel hoger rendement. Vrijwel het gehele kleurspectrum wordt weergegeven. Opm. Beperk de
kleurtemperatuur tot 6500 graden Kelvin bij onze BURTON.. Xenonlamp sets worden geleverd met en zonder
canbus. Voor de BURTON is de set zonder canbus geschikt. De canbus wordt aangesloten op
boordcomputer om een defect aan de lamp weer te geven.
 Xenonverlichting voor auto’s vanaf 2006. Deze auto’s moeten een wis/was
installatie op de koplampen hebben en een hoogte verstelling.
 Auto’s voor 2006 moeten voldoen aan de wettelijke afstelling voor gewone
Xenon lamp H4 Hi/Lo Bi
zonder canbus 35W

Auteur: Jan Stobbe
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Dit laatste geldt dus voor onze BURTON, hierdoor kan de lamp worden toegepast in de
koplampen voor dim- en grootlicht.
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LED lampen zijn de laatste ontwikkeling. Dit type lamp zal uiteindelijk voor alle verlichting op de auto worden
toegepast. Het kenmerkt zicht door een puntvormige lichtbron. Een zeer hoog rendement, waarbij een
kleurtemperatuur van 6500 graden Kelvin is mogelijk. Het licht kan in verschillende kleuren worden weergegeven
De levensduur ligt boven de 80.000 uur. Voor de BURTON is deze lamp
momenteel mogelijk voor de richtingaanwijzer; achterlicht; remlicht;
kentekenverlichting, stadsverlichting en dagverlichting.

LED lamp equivalent 21/5 W

LED buislamp

Auteur: Jan Stobbe
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Realisatie
Voor de realisatie is aangenomen:
1.
2.
3.
4.

De BURTON is voorzien van een kabelboom van de BURTON Car Company
Bij de lezer bekend is welke fitting in welke lamp aanwezig is.
De zekeringkast geschikt is voor minimaal 8 zekeringen. Indien niet aanwezig wijzig deze dan.
Over het juiste gereedschap beschikt om kabelstekker te monteren (kom hiervoor eens op de elektradag
van de BOC)
5. De noodzakelijke kabelstekkers worden bepaald op basis van de aanwezige stekkers en bedrading in de
auto
6. Getoonde objecten zijn als voorbeeld en zijn niet altijd in getoonde uitvoering noodzakelijk.
7. Er een montagerails voor de relais.
! Let op: Het schema is gebaseerd op de huidige versie van de kabelboom. Oudere Burtons kunnen een kabelboom
hebben waarin minder aansluitingen en zekeringen zijn opgenomen. Controleer dit!
Voorbereiding
1. Wissel de bestaande zekeringhouder in voor een groter
exemplaar ( 8 zekeringen)
2. Maak een rail voor de diverse noodzakelijke relais en
monteerde deze op een beschermde plaats. Afhankelijk
wat je wilt tot een totaal van 12 relais.

Een voorbeeld voor een rail:

Nu met bedrading en gelabelde bedrading en relais.

Auteur: Jan Stobbe
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De noodzakelijke relais kosten ca. 3 tot 4 euro. Ze kunnen veelal 30 Amp schakelen en zijn er in twee uitvoeringen

Uitvoering A (Met 1x een maak contact en eventueel een extra 87 pin )

Uitvoering B (met 1x een wisselcontact)
Een voorbeeld van een
Noodzakelijk speciaal gereedschap

Kabelklemtang voor geïsoleerde stekkers
Kabelklemtang voor ongeïsoleerde stekkers

Auteur: Jan Stobbe
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Achteruitrijverlichting:
De achteruitrijverlichting is door Citroen op de 2CV geleverd in de 80-tiger jaren in diverse landen echter niet in NL.
Wat zijn de montage voorschriften:
Kleur: Wit
Montagehoogte: Min. 250 mm, max. 1.200 mm
Montagebreedte: Geen voorschrift
Geom. zichthoek: 1 lamp: horizontaal ± 45°. 2 lampen: horizontaal 30° binnen; 45° buiten. Verticaal 15° boven, 5°
naar beneden.
Elektrische schakeling: Inschakeling alleen bij geactiveerde achteruitversnelling. De elektrische schakeling van de
extra achteruitrijlampen moet zodanig zijn uitgevoerd, dat de achteruitrijlampen alleen branden, wanneer de
markerings-, achter- en zijmarkeringslampen en de kentekenverlichting gelijktijdig in- en uitgeschakeld kunnen
worden.
Inschakelcontrole: Toegestaan.

Wat heb je nodig voor de realisatie:
1. De achteruitrijschakelaar op het achterdeksel van de versnellingsbak
2. Aangepaste achterdeksel van de versnellingsbak
3. Draad  1 mm2 voor een gloeilamp van 21 Watt of voor een LED lamp
a. Dit 1x als bruine draad (massa draad)
b. Dit 1x als zwarte of witte draad ( 12V spanningsdraad)
4. Noodzakelijke kabelstekkers
5. Achteruitrijlamp Gloeilamp 21W wit of LED lamp
6. Isolatietape textiel zwart
7. Tie-wraps

Auteur: Jan Stobbe
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Het schema achteruitverlichting:

> 50

Contactslot

> 30

> 15

> 20

Z6
10 A

>601

Achteruitrijlamp

> 311

>601A
> 311

Schema Achteruitrijlamp
Vanaf zekering 6 wordt een draad gemonteerd naar de schakelaar achterop het deksel van de versnellingsbak.
Vanaf de versnellingsbak loopt een draad langs de bestaande kabelboom naar de achterzijde van de auto.
Omwikkel de nieuwe bedrading met het zwarte textiel isolatietape. De massadraad (Bruin) van de lamp wordt
aangesloten op de massadraad van de achterlichten.
De achteruitrijlamp wordt gemonteerd aan de rechterachterzijde aan de chassisbalk. Hierdoor wordt deze lamp
ondersteboven gemonteerd

TIP !!

De achteruitrijlamp wordt gemonteerd zoals op de afbeelding getoond.

Hierdoor zal er water (condens) verzamelen in de lamp met als gevolg corrosie
aan de binnenzijde. De reflector zal daardoor zijn reflecterende laag verliezen.
Om dit te voorkomen doe het volgende. Boor aan de onderzijde een gaatje van
ca 3,5 mm Hierdoor zal het condenswater uit de lamp lopen en er zal geen corrosie ontstaan.

Auteur: Jan Stobbe
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Alarmschakeling
Deze alarmschakeling is ook terug te vinden d bouwhandleiding van de BURTON
Hoofdtuk 12 Extra en daarna naar 12.11 Alarmlichtschakelaar van de bouwhandleiding
Wat heb je nodig voor de realisatie:
1x clignoteur
1x dubbelpolige schakelaar
- Bedrading 1mm2 zwart of wit
Bedrading 0,5 mm2 kleur bruin
Noodzakelijke kabelklemmen
Tie-wraps
Textiel isolatie tape

of

De werking
Voor deze schakeling bestaan 3 varianten. Alle varianten werken ook indien de parkeerschakeling wordt
geïntegreerd.




Variant 1: Toepassing met 2 clignoteurs
Variant 2: Met 1 clignoteur en een speciale alarmschakelaar
Variant 3: Met 1 clignoteur met een dubbelpolige schakelaar

Variant 1:
De tweede clignoteur te samen met de dubbelpolige schakelaar schakelt de knipperlichten links en rechts te samen
in. De voeding is onafhankelijk van het contactslot zodat de alarmschakeling altijd werkt
Variant 2:
Hier is een speciale alarmschakelaar gekozen. Deze schakelaar heeft naast de dubbelpolige schakelaar ook een
wisselschakelaar. Deze wisselschakelaar schakelt tussen de voedinglijn van draad >151 en draad > 301. Het vaste
contact van de schakelaar moet direct aangesloten zijn op het contact van de clignoteur. Juist dan is een goede
werking bij de parkeerschakeling gewaarborgd.
De specifieke schakelaar is o.a. verkrijgbaar onder bestelnummer #HAZSW bij
http://www.carbuildersolutions.com/uk/

Auteur: Jan Stobbe
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Variant 3:
Hierbij wordt weer gebruikt gemaakt van een dubbelpolige schakelaar. Echter op de voedinglijn (contact X) van de
clignoteur is een wijziging aangebracht. Voedingdraad > 151 is verwijderd. Op contact X wordt nu draad >301
aangesloten. Juist door deze wijziging werkt de schakeling ook met te samen met de parkeerschakeling

Het schema
> 16

Z4
10 Amp

> 580

> 161

> 151

> 161

Variant 1
Schema Alarmschakeling

> 301
X

X
P,R

P,R

Clignoteur

Clignoteur
3

3

>2

>2
>3
> 3A
> 161

Richtingaanwijzer
54

A

> 310
Alarmschakelaar

Claxon
B

1

2

> 490
> 491

> 491

Rechts

Links

Voor

Rechts

Links

> 490

Achter
> 312
> 311
Claxon

> 49

Auteur: Jan Stobbe
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Variant 2
Schema Alarmschakeling
Met 1 clignoteur

> 301

> 16

september 2014

> 580

> 151

> 161

10 Amp

X

Alarmschakelaar
P,R
Clignoteur

3
> 3b

> 161

Richtingaanwijzer
54

A

> 310

Claxon
B

1

2

> 490
> 491

> 491

Links
Rechts

Links

Voor

Rechts

> 490

Achter
> 312
> 311
Claxon

> 49

Z4

Variant 3
Schema Alarmschakeling
Met 1 clignoteur

> 301

> 16

> 580

> 151

> 161

10 Amp

X

Alarmschakelaar
P,R
Clignoteur

3
> 3b

> 161

Richtingaanwijzer
54

A

> 310

Claxon
B

1

2

> 490
> 491

> 491

Links

Links
Rechts

Voor

Rechts

> 490

Achter
> 312
> 311
Claxon

> 49

Auteur: Jan Stobbe
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Stads-; dim- en grootlicht achter contactslot
Wie heeft wel eens vergeten zijn verlichting uit te schakelen bij het verlaten van de auto. Er is hiervoor een
verklikker beschikbaar in de webshop bij de Burton Car Company maar ook dit geluidssignaal wordt menigmaal
ook genegeerd. Een afdoende methode is de lampen via het contactslot te schakelen.
Wat heb je nodig voor de realisatie:
1. 1 relais elk met een maak/verbreekcontact (wisselcontact)
2. Draad  1 mm2 kleur bruin (massa); draad  1 mm2 kleur zwart of wit
3. Noodzakelijke kabelstekkers
4. Isolatie tape textiel
5. Tie-wraps
6. Een montagerail voor de relais

Opm. 1: Volgens de wettelijke richtlijnen moet bij de APK de claxon goed werken. Minimale geluidssterkte 93dB
maximaal 118 dB. Het geluid moet naar voren zijn gericht en een enkele toon hebben. Dat betekent dat de claxon
via het contactslot mag lopen..
Opm. 2: De parkeerlichtfunctie bij deze schakeling gaat verloren. Wie dit wil behouden vindt in het hoofdstuk
“parkeerlichting” een oplossing hiervoor
Opm. 3: Het relais met wisselcontact is ook noodzakelijk voor andere schakelingen in dit document
Montage:
Het onderstaande het schema geldt zowel voor de originele 2CV6 lichtschakelaar alsmede de Burton
lichtschakelaar.
Monteer het relais op de rail. Het relais worden schematisch voor de lichtschakelaar gemonteerd. Stekker 86 van
het relais wordt aangesloten op de + aansluiting van de voltmeter zodat het wordt geschakeld middels het
contactslot. Draad >151 (+12V) op contact 86 van het relais W De massadraad (bruin) wordt aangesloten op de
bruine draad van een van de meters (instrumentverlichting) onder het dashboard. De originele e draad >30 naar de
lichtschakelaar wordt aangesloten op contact 87 van het relais. Contact 30 van het relais wordt aangesloten op de
lichtschakelaar.
Zorg ervoor draad de draden aangesloten voldoende trekontlasting hebben zodat er geen trekkracht komt op het
relais. Gebruik hiervoor de tie-wraps en ophangpunten.

Auteur: Jan Stobbe

Pagina 15 van 47

versie 1.0

AANPASSINGEN IN DE VERLICHTING

september 2014

Schema licht achter contactslot
Contactslot
> 30

> 30
Voltmeter
> 151

> 30

Z2 = 15 A

> 15

> 151

86

Relais 1
> 310

85

1)

+

87

87a

1) claxon schakelaar bij
toepassen 2cv6
lichtschakelaar

> 30

Lichtschakelaar

Z3

15 Amp

stadslicht
1

Nieuwe
companenten en
bedrading

P-LV

> 56a

> 311

AL-RA

> 56b

> 311

3
grootlicht
4

> 581

P-RV
> 311

dimlicht

Aansluitdraad van
schakelaar naar relais

AL-LA

> 311
> 311

KPV
DL-R

> 311

> 56b
> 56a

GL-R
DL-L
> 311

Schema licht achter
contactslot

> 56b
> 56a

GL-L

Auteur: Jan Stobbe
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Mistlamp achter:
Voor de mistlamp achter is in de kabelboom van de Burton Car Company de noodzakelijke bedrading opgenomen.
De montage voorschriften zijn:
Montagehoogte: Min. 250 mm, max. 1.000 mm.
Montage algemeen: Bij 1 mistachterlicht: Links van het midden bij rechtsrijdend verkeer, Montage in het midden
toegestaan.
Geom. zichthoek: Horizontaal ± 25°, Verticaal ± 5°
Elektrische schakeling: Inschakeling alleen, wanneer
dimlicht, grootlicht of mistlampen zijn ingeschakeld.
Inschakelcontrole: Voorgeschreven. Een onafhankelijke,
niet-knipperende controlelamp.
Overige voorschriften: De afstand tot het remlicht moet > 100 mm zijn.
Dit betekent bij de BURTON. Montage achter aan de linker chassisbalk.

TIP !!

De mistachterlamp wordt gemonteerd zoals op de afbeelding getoond. Hierdoor zal er water (condens)

verzamelen in de lamp met als gevolg corrosie aan de binnenzijde. De reflector zal
daardoor zijn reflecterende laag verliezen.
Om dit te voorkomen doe het volgende. Boor aan de onderzijde een gaatje van ca 3,5
mm Hierdoor zal het condenswater uit de lamp lopen en er zal geen corrosie ontstaan.

Benodigde materiaal
1. Mistlamp
2. Bedrading 1 mm2
1x kleur zwart; 1x kleur rood en 2x kleur wit
3. De noodzakelijke kabelstekkers
4. Textiel kabel isolatietape
5. Tie-wraps
6. Schakelaar met signaleringslamp lenskleur rood

Model Burton of

drukschak met symbool

Montage:
Monteer de mistlamp aan de linkerachterzijde van de auto. Monteer de schakelaar op het dashboard. Sluit draad
>57 aan zoals op het schema aangegeven. Draad > 57 is de +12V aansluiting van de instrumentverlichting. Het
signaleringscontact op de schakelaar wordt aangesloten op de bruine massa draad van de instrumentverlichting
Draad >310. Vanaf het schakelende contact op de schakelaar wordt een draad getrokken naar de achterzijde van de
Auteur: Jan Stobbe
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auto. Deze draad wordt aangesloten op de rode draad van de mistlamp (Bij gebruik van BURTON mistlamp). De
zwarte draad van de mistlamp wordt aangesloten op de bruine massadraad ( >311) van de achterlichten.
Omwikkel de bedrading met het textiel isolatietape. Zorg voor trekontlasting De tie-wraps zijn hiervoor bedoeld.

Het schema voor de mistachterlamp

ML-A
> 311

ML-A schakelaar
> 57

> 581

> 310

Schema mistlamp achter

Auteur: Jan Stobbe
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Mistlampen voor:
Voor de montage van mistlampen voor gelden de navolgende regels
Montagebreedte: Max. 400 mm vanaf het
uiterste punt van de voertuigbreedte.
Elektrische schakeling: Deze moeten
onafhankelijk van groot- en dimlicht kunnen
worden geschakeld.
Inschakelcontrole: Voorgeschreven. Een onafhankelijk niet-knipperendwaarschuwingslicht.
Wanneer mag je deze lampen inschakelen. Volgens het RVV is dit voorgeschreven als volgt:
Bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belemmert, mogen bestuurders van een motorvoertuig en van een
gehandicaptenvoertuig mistlicht aan de voorzijde voeren. In dat geval hoeven die bestuurders geen dimlicht te
voeren.
De interpretatie van slecht zicht: Zicht minder dan 200 meter.
Schakelwijze & montagepunt:
Op basis van voorgaande worden de mistlampen voor ingeschakeld gelijktijdig met de stadslichten.
Bij montage links en recht aan de buitenzijde van de chassisbalken wordt aan bovenstaande maatvoering voldaan.

Benodigde materiaal:
1. Twee mistlampen met e-keur in het glas Als er een F of B in het lampglas staat, worden ze beschouwd als
mistlichten. Ontbreekt die code, dan worden ze beschouwd als grootlicht.
2. Steunen voor de mistlampen
3. Bedrading min 0.5 mm2
kleur wit en bruin(massa) voor de bedrading naar relais contacten 85 en 86.
Bedrading 1 mm2
kleur zwart of wit en bruin (massa) voor de bedrading van de zekering naar de
mistlampen
4. Een auto relais 12V met een maakcontact voor 30 Amp
5. Montagerail voor het relais
6. De noodzakelijke kabelstekkers
7. Textiel kabel isolatietape
8. Tie-wraps
9. Schakelaar met signaleringslamp lenskleur groen

Model Burton of

Auteur: Jan Stobbe
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De montage:
Monteer de mistlampen aan de voorzijde middels een beugels links en rechts aan de chassisbalken.
Monteer voor elke mistlampen een separate massa draad min. 1 mm2 vanaf de versnellingsbak (aardpunt) naar de
lampen. Monteer tevens de +12V draden min. 1mm2 van de lampen tot onder het dashboard naar het relais
Contact 87. Voor elke lamp dus ook 1x +12V draad. Vanaf de startmotor (+ 12V contact)wordt een 1,5mm2
draad getrokken naar de nieuwe zekering (Z7 = 10Amp) van hieruit loopt deze draad door naar het relais contact
30.
Omwikkel deze nieuwe bedrading met het textiel isolatie tape en waar mogelijk bundel deze met de bestaande
kabelboom..
Voor afzonderlijke bedrading van zowel de + 12V draad, alsmede de bruine massa draad is gekozen opdat de
bestaande bedrading niet overbelast wordt. Verder wordt het spanningsverlies naar de lampen beperkt wat de
licht opbrengst ten goede komt.
De overige te monteren draden zijn min 0,5mm2. Het relais wordt ingeschakeld door het inschakelen van de
stadslichten resp. instrumentenverlichting.. Vanaf het contact van de schakelaar wordt een draad gemonteerd
naar een van de instrumenten (draad >580). Van het andere contact van de schakelaar loopt een draad naar het
relais contact 86 Vanaf contact 85 van het relais loopt een draad naar de massa draad (>310)van de instrumenten.
(bruine draad). Sluit de signaleringslamp aan.
Zorg voor trekontlasting van de bedrading onder het dashboard en bind de bedrading op m.b.v.
tie-wraps

15 Amp

Z3

Het schema:
Instrumentenverlichting

Voltmeter

> 580

ML-V

> 701A
87

> 310
> 310

30

> 701

ML-V schakelaar
> 580A
85
86
Relais 6

Z7

> 30

> 580

> 581

10 A

Schema mistlampen voor

Nieuwe
companenten en
bedrading

Auteur: Jan Stobbe
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Verstralers:
De voorschriften:
Verstralers zijn gelijkgesteld aan grootlicht en moeten derhalve aan dezelfde voorschriften voldoen.
Aantal: 2 of 4 stuks (totaal groot + verstralers) , steeds per paar gemonteerd. Montagehoogte: Geen speciale
voorschriften. Montagebreedte: Geen speciale voorschriften, maar zodanig gemonteerd,
dat de chauffeur geen hinder heeft van weerkaatsingen.
Elektrische schakeling: De koplampen voor grootlicht mogen alleen ofwel gelijktijdig of paarsgewijs inschakelbaar
zijn. Indien er twee extrakoplampen als verstralers zijn aangebracht, dan mogen niet
meer dan 2 paren tegelijkertijd branden. Bij de omschakeling van dimlicht naar grootlicht/ verstralers moet ten
minste 1 paar voor grootlicht worden ingeschakeld. Bij het dimmen moeten alle grootlicht/ verstraler-koplampen
tegelijkertijd uitgaan.
Inschakelcontrole: Voorgeschreven
Overige voorschriften: De lichtsterkte van alle inschakelbare grootlicht/verstraler-koplampen mag de 300.000
candela niet overschrijden. De som van referentiegetallen mag niet groter dan 100 zijn.
Benodigde materiaal:
1. Twee verstralerlampen met e-keur in het glas. Als er een F of B in het lampglas staat, worden ze beschouwd
als mistlichten. Ontbreekt die code, dan worden ze beschouwd als grootlicht.
2. Steunen voor de verstralers
3. Bedrading min 1 mm2 kleur wit en bruin(massa) voor de bedrading naar relais contacten 85 en 86.
Bedrading 1,5 mm2 kleur zwart of wit en bruin (massa) voor de bedrading naar de zekering en naar de
verstralers
4. Afhankelijk van de montageplaats van de verstralers kan het noodzakelijk zijn om de4 polige stekkers X5
en X8 naar de koplampen te vervangen door een 6 polige stekkers zoals stekker X6 in de kabelboom
5. Een auto relais 12V met een maakcontact voor 30 Amp
6. Montagerail voor het relais
7. De noodzakelijke kabelstekkers
8. Textiel kabel isolatietape
9. Tie-wraps
10. Schakelaar met signaleringslamp kleur lens geel

Model Burton of

Auteur: Jan Stobbe

drukschak met symbool
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De montage:
Monteer de verstralers aan de voorzijde middels een beugels links en rechts bij voorkeur aan de chassisbalken. Bij
deze montage behoeft u de stekkers X5 en X8 niet te vervangen. Monteer het relais op de relaisrail. Kies een
positie op het dashboard voor de schakelaar.
Monteer voor elke verstraler een separate massa draad 1,5 mm2 vanaf de versnellingsbak (aardpunt) naar de
lampen. Monteer tevens de +12V draden min. 1mm2 van de lampen tot onder het dashboard naar het relais
contact 87. Trek afzonderlijke draden naar elke lamp.
Vanaf de startmotor (+ contact)wordt een 1,5mm2 draad (+12V) getrokken naar de nieuwe zekering (Z8=10Amp)
van hieruit loopt deze draad door naar het relais contact 30..
Omwikkel deze nieuwe bedrading met textiel isolatie tape.
Voor afzonderlijke bedrading van zowel de + 12V draad, alsmede de bruine massa draad is gekozen opdat de
bestaande bedrading niet overbelast wordt. Verder wordt het spanningsverlies naar de lampen beperkt wat de
licht opbrengst ten goede komt.
De overige te monteren draden zijn min. 0,5mm2. Het relais wordt ingeschakeld door het inschakelen van het
grootlicht. Vanaf contact 86 van het relais wordt een draad gemonteerd naar de schakelaar. Van contact 85 van
het relais loopt een draad naar de massa draad (>310)van de instrumenten. (bruine draad). Sluit de andere zijde
van de schakelaar aan op de controlelamp grootlicht in de KM teller (draad 56a).
Sluit de signaleringslamp aan.
Zorg voor trekontlasting van de bedrading onder het dashboard en bind de bedrading op m.b.v.
tie-wraps
Het schema:

VS

> 801A
87

>56C

> 310
85
> 310

30

> 801
VS schakelaar

Z8

> 30

>56a

Km teller

10 A

86
Relais 7

Schema verstralers
Nieuwe
companenten en
bedrading

Auteur: Jan Stobbe
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Derde Remlicht
De voorschriften:
De APK eis is: 'Personenauto's mogen zijn voorzien van: een derde remlicht aangebracht zodanig, dat:
1. het midden van het lichtdoorlatende gedeelte zich bevindt in het middenlangsvlak van het voertuig of op een
afstand van ten hoogste 0, 15 m vanaf dit middenlangsvlak, en
2. de onderzijde van het lichtdoorlatende gedeelte hoger ligt dan de bovenzijde van de twee remlichten aan
achterzijde.
3. Een aangebracht derde remlicht moet werken en tegelijk met de overige remlichten aangaan..
Opm.: Wie na de bouw van zijn Burton de RDW keuring nog moet laten uitvoeren moet zijn derde remlicht eerst na
de RDW keuring monteren. Formeel zijn auto;s vanaf 2001 volgens de type keuring voorzien van een derde remlicht.
De APK staat het echter wel toe voor de overige auto’s

Benodigde materialen
1.
2.
3.
4.

Derde remlicht (b.v. BURTON Artikelnummer: A2.5390)
Kabelstekkers
Draad 1mm2 1x bruin en 1x wit of zwart)
Textiel isolatietape

De montage:
Spuit de behuizing van het derde remlicht in kleur van je BURTON. Monteer het derde remlicht in het
midden achterop circa 5-10cm van de rand van de kofferruimte. Let op dat er voldoende ruimte blijft voor
de softtop of hardtop. Indien een bagagerek is gemonteerd moet het derde remlicht echter wel zichtbaar
zijn ondanks de aanwezigheid van dit rek.
Draad >312 is de bruine massa draad bij de scheidingswand. Hierop zit ook de massa draad van de
tankvlotter. Draad >54 vind je ook bij de scheidingwand. Sluit beide draden aan op het derde remlicht.
De draden omwikkelen met textiel isolatieband en m.b.v. Sikaflex 260 N lijm kit vastzetten op de
polyesterwand.

Het schema:

Schema derde remlicht

Auteur: Jan Stobbe

> 54

Nieuwe
componenten
en bedrading
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Kofferruimteverlichting
Met het openen van de kofferruimteklep wordt de kofferruimte verlicht. Inde kofferruimte is de massadraad en de
draad voor continue spanning al aanwezig bij het scheidingschot.
Benodigde materiaal:







Binnenverlichtingarmatuur
Deurcontact (microswitch)
Draad min. 0,5 mm2 1x bruin en 1x wit of zwart
Noodzakelijke kabelklemmen
Bevestigingsbeugel voor het deurcontact.
Textiel isolatietape

Montage:
1e oplossing:
Monteer de binnenverlichtingarmatuur op de scheidingswand. Plaats de microswitch (deurcontact) tegen de
bovenrand van de kofferruimtedeksel zodanig afgesteld dat bij opening van de kofferruimte de verlichting gaat
branden. Zie onderstaande foto/tekening als voorbeeld. (De constructie wordt medebepaald door de afmetingen
van de beschikbare microswitch)
De constructie bestaat uit een stuk hout (van een panlat) en twee aluminium plaatjes. Er is gekozen voor
aluminium van 2 mm dik, welke bij het afstellen gemakkelijk bijgebogen kan worden, maar wel voldoende stijfheid
heeft.
Het eerste plaatje wordt gemonteerd onder de moer van het scharnier. De tweede op de panlat. Deze tweede
dient voor de montage van de microswitch.
Het stuk hout is gelakt in de kleur van de auto en op het polyester gelijmd.

gemonteerde microswitch 1

Auteur: Jan Stobbe

Beugel onder moer scharnier 1
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De onderdelen
Bovenzijde
Lijmkant deze niet
lakken

85,00

40,00

22,00

70,00

Stuk panlat dik 22mm
20,00

Afmeting microswitch

30,00

Aluminiumplaat 2mm dik
T.b.v montage microswitch

20,00

20.00

Gat rond 5,5mm

Zijaanzicht

63.00

20.00
Buiglijn

20,00

48,00

Aluminiumplaat 2mm dik onder moer scharnier

Auteur: Jan Stobbe
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2e oplossing:
Monteer de binnenverlichtingarmatuur op de scheidingswand. Plaats de microswitch (deurcontact) tegen de rand
van de kofferruimtedeksel (links of rechts) zodanig afgesteld dat bij opening van de kofferruimte de verlichting gaat
branden. Zie onderstaande foto/tekening als voorbeeld. Maat A en B zijn niet constant Controleer dit in je eigen
BURTON.

Kofferdeksel

A=28-32

9

3,00

6

21 mm

B=28-31

C= 31mm

Deurcontact

4,00

Rubber

Montage beugel
vastzetten met
sikaflex op de
polyesterbody

Sluit de bedrading aan volgens het schema.
Het schema:

> 312

>301

Schema kofferruimte verlichting

>301A
> 312

>301
deurcontact

Nieuwe
componenten
en bedrading

Auteur: Jan Stobbe
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Parkeerverlichting:
Voor realisatie van de parkeerverlichting gebruiken we de stadslichten en achterlichten paarsgewijs aan linker of
aan rechter zijde. Bij gebruik van het schema om de verlichting via het contactslot te schakelen vervalt de functie
van parkeerlichten. Onderstaand schema verhelpt dit en geeft tevens de mogelijkheid om de ofwel links ofwel
rechts de parkeerlichten in te schakelen.
De overige montage voorschriften zijn
Elektrische schakeling: De parkeerlichten moeten/ mag alleen functioneren, wanneer er geen andere lampen zijn
ingeschakeld.
Inschakelcontrole: Toegestaan. Wanneer er één aanwezig is, dan mag deze niet met de controle-inrichting voor de
markering- en achterlichten verwisseld kunnen worden.
Waarom geen separate parkeerlichten.
Stadslichten en achterlichten mogen gebruikt worden als parkeerlichten. Hierdoor zijn geen additionele lampen
nodig. Om te voorkomen dat de parkeerlichten ingeschakeld blijven is ervoor gekozen om de
richtingaanwijzerschakelaar te gebruiken als schakelaar voor de parkeerlichten. Hierdoor zal bij gebruik van de auto
deze schakelaar in zijn neutrale stand worden geschakeld. Het vergeten van uitschakelen van parkeerlichten wordt
hiermee voorkomen.
Benodigde materiaal:
1. 3 relais elk met een wisselcontact
2. 4 diodes elk geschikt voor min. 2 Amp
3. Bedrading min. 0,5mm2 kleur zwart of wit en bruin (massa)
4. 2x kabelklem voor multistekker x5 en x8 (niet altijd noodzakelijk)
5. Textiel isolatietape
6. Tie-wraps
7. Noodzakelijk kabelstekkers

De werking:
Relais 4+5+6 worden in en uit geschakeld middels het contactslot (draad >161; contact A van de richtingaanwijzer
of indien deze niet in gebruik de beschikbare draad >161 onder het dashboard). Indien de relais zijn ingeschakeld
werkt de richtingaanwijzer zoals bedoeld. Bij uitgeschakelde relais kan middels de richtingaanwijzer ofwel de
rechterparkeerlichten ofwel de linkerparkeerlichten worden ingeschakeld.
De montage:
Monteerde de 3 relais op de montagerail. Sluit draad >161 aan op contacten 86 van elk relais De massa draad >310
(massa draad van de instrumentenverlichting moet aangesloten worden op contact 85 van dit relais. Van de
clignoteur contact 3 ; draad >3 wordt nu aangesloten op relais 1 contact 87. Op contact 87a van relais wordt draad
>301 afkomstig van zekering Z1 aangesloten. Contact 30 van relais wordt aangesloten op contact 54 van de
Auteur: Jan Stobbe
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richtingaanwijzerschakelaar. Contact 1 van de richtingaanwijzerschakelaar wordt aangesloten op contact 30 van
relais 5. Contact 2 van de richtingaanwijzerschakelaar wordt aangesloten op contact 30 van relais 6. Onder het
dashboard wordt van de richtingaanwijzerschakelaar draad> 490 omgezet naar relais 5 contact 87 en draad >4911
omgezet naar relais 6 contact 87.
Van relais 5 contact 87a komt een draad naar de linkerachterlichten en een draad naar multistekker x5 in de
motorruimte. Hetzelfde voor relais 6 maar dan naar de rechterachterlichten en multistekker x8.
De diodes zijn noodzakelijk om de spanning niet terug te voeren naar overige lampen aangesloten op draad >581.
De diodes worden opgenomen in draad >581 aan de achterzijde in het laatste deel van de kabelboom naar de
achterlichten links en rechts. Zorg ervoor dat de aftakking naar de kentekenplaat gezien vanaf het dashboard voor
de diode zit.
Draad van contact 87a van relais 5

Kabelboom

De diodes in de motorruimte
worden opgenomen in de
kabelboom voor de Multi-stekkers
X5 en X8. Indien u voldoende
draadlengte aan de kabelklem van
multistekker X5 en X8 behoudt(of
verlengt), zijn er geen nieuwe
kabelklemmen nodig voor deze
Multi-stekkers.

Draad van contact 87a van relais 6
Linkerachterlicht

>581L

>581

Diode

>581

Nieuwe
componenten
en bedrading

Kentekenplaat

Extra stekker

>581

Extra draad t.b.v. stekker trekhaak

>581

Diode

>581
>581R

Rechterachterlicht

draad
Extra

oo
elb
Kab
>5
Dio

81

de

Extra draad=
Bij Multistekker X5 Linkerkoplamp
Draad van contact 87a van relais 5

Auteur: Jan Stobbe

m

Extra draad=
Bij Multistekker X8 Rechterkoplamp
Draad van contact 87a van relais 6

Let op!!!
Het gebruik van de diodes heeft het voordeel dat de
richting van de stroom bepaald is. Het nadeel is tevens een
risico. De stroom door de diode zal ca. 0,35 Amp. Dit is
minder dan de diode nominaal kan hebben. Echter indien
er een kortsluiting of een andere overbelasting wordt
veroorzaakt bij de lampen zal de diode defect raken.
(voornoemde type diode kan max 30 amp gedurende 12.5
millisec hebben) Bij normale verlichting zal het stadslicht of
het achterlicht achter de diode geen stroom krijgen en dus
niet branden. Om onderweg dit snel te kunnen verhelpen
zijn bovengetekende extra stekkers aangebracht Hierdoor
kan de diode overbrugd worden en de betreffende lamp
weer kunnen branden.
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15 Amp

Draad t.b.v. stekker trekhaak

> 311

Diode 1 A
> 581
AL-LA
> 311
> 581
Diode 1 A
KPV
> 311

P-LV

Diode 1 A

Diode 1 A
> 581
AL-RA
> 311
> 581

P-RV
> 311

> 58

Z3

> 581

Aansluitdraad van
schakelaar naar relais

Nieuwe
companenten en
bedrading

> 581L

> 581R

> 301

Z1
10 Amp

85

Relais 4

86

> 161

86

85
Relais 3

> 161

> 310

87a

87a

> 490A

> 161
> 490

87 85

30
86
Relais 5

30

87

>3

10 Amp

> 301

> 30

87a

> 491

87

30

Claxon
B

A

>3

3

> 151

> 161

> 3A

> 491A

Schema parkeerverlichting

> 49
> 310

> 491

Voor

> 490

2

Richtingaanwijzer
54

>2

Clignoteur

P,R

1

X

Links

Z4

Rechts

> 16

P,R

> 490

> 311

>2

3

Achter

> 491

X

> 301

Clignoteur

Links

Auteur: Jan Stobbe
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> 30

> 312

Claxon

> 310
Alarmschakelaar

RVM
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Dagrijlichten:
Voor dagrijlichten worden alleen aan de voorzijde gemonteerd Deze zijn wit en schijnen recht vooruit. Voor de
realisatie is een gloeilamp van 21 Watt voldoende of een gelijkwaardige LED lamp. Als armatuur kan een kan bij
voor beeld worden gebruik de achteruitrijdlamp of een knipperlicht met witte lens. Mits deze armaturen de
warmte van een 21 Watt lamp continue kan hebben.
Randvoorwaarde voor deze schakeling is dat de schakeling Stads-; dim- en grootlicht zitten achter het contactslot is
geïnstalleerd.

De montage voorschriften zijn
Montagehoogte: Min. 250 mm, max. 1.500 mm.
Montagebreedte: Min. 600 mm tussen beide dagrijlichten,
en maximaal 400mm van de buitenzijde
De afstand tussen knipperlichten vooren de dagrijlichten
moet groter zijn dan 40mm.
Geom. zichthoek: Horizontaal ± 20°; Verticaal ± 10°.
Elektrische schakeling: Automatische inschakeling bij het starten van de motor.
De dagrijlichten moeten automatisch uitgeschakeld worden, wanneer de koplampen (dim- of grootlicht)of
mistlampen worden ingeschakeld.
Inschakelcontrole: Facultatief kleur groen
Benodigde materiaal:
1. 2 daglichtlampen met in het glas een e-keur. Dagrijlichten zijn te herkennen aan de lettercode RL op het
lampglas.
2. Bedrading 1 mm2 Bruin voor de massa en wit of zwart voor de overige bedrading
3. Steunen voor de lampen
4. 1 relais met een wisselcontact
5. Textiel isolatietape
6. Noodzakelijke kabelstekkers
7. Tie-wraps

http://www.miniinthebox.com/nl/5w-400-450lmwhite-light-led-lamp-voor-auto-dagrijlichten-dc-12v-

1-

pair_p620024.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_display&gclid=CM_up7uTyb0CFekBwwod71sANA

De werking:
De daglichtlampen gaan branden zodra het contactslot wordt ingeschakeld. Op .draad >30 komt nl spanning te
staan ,waardoor relais 9 de lampen inschakelt.. Zodra dimlicht of grootlicht wordt ingeschakeld komt via de draden
>56A en >56B en de diodes spanning op relais 10 Hierdoor schakelt relais 10 de daglichtlampen uit. De diodes
zorgen ervoor dat er geen spanningterugkoppeling is tussen dimlicht en grootlicht.

Auteur: Jan Stobbe
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De montage:
Monteer de steunen en hierop de lampen. Monteer relais 9 en 10 op de rail Tak bij de verlichtingschakelaar draad
>56A en > 56B af Monteer in deze aftakkingen de diodes. Breidt het zekeringblok uit tot en met acht zekeringen.
Sluit zekering 8 volgens het schema. Indien LED dagrijlichten worden gebruikt ca. 5 Watt per lamp is het verbruik
minder dan 1 Amp. Een 10 Amp zekering is ruim voldoende. Sluit de relais en de lampen volgens onderstaand
schema. Omwikkeld de bedrading met textiel isolatietape. Zorg voor trek ontlasting van de bedrading bij de relais
middels de tie-wraps. Zorg dat de relais en de bedrading gelabeld zijn

Het schema:
Contactslot
> 30

Z2 = 15 A

> 30

> 15
Voltmeter
> 30

> 151

> 151

86

Relais 1
> 310

85

+

87

87a

> 30

Claxon

3

> 56b

AL-RA

P-LV

> 583

Nieuwe
companenten en
bedrading
> 580

Aansluitdraad van
schakelaar naar relais

86

> 56a

> 311

1

grootlicht
4

P-RV
> 311
> 311

Z3

> 581

dimlicht

> 30
15 Amp

Lichtschakelaar
stadslicht
2

Relais 2
AL-LA

> 311
> 311

85

87

87
a

KPV
DL-R

> 311

> 56b

Schema dagrijverlichting
achter lichtschakelaar

> 56a
GL-R
DL-L

> 311

> 56b
> 56a

GL-L

> 310
DL-R
>584
DL-L

Auteur: Jan Stobbe

Pagina 31 van 47

versie 1.0

AANPASSINGEN IN DE VERLICHTING

september 2014

Xenon lampen:
De wettelijke eisen:
Auto's die af fabriek met Xenon verlichting geleverd worden dienen te zijn uitgerust met automatische niveau
regeling en een wisinstallatie op de koplampen. Echter voor de Xenon conversiesets voor de aftermarket geldt dit
niet. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft te kennen gegeven dat bij de APK keuring alleen gelet wordt op het
lichtbeeld. Dit lichtbeeld veranderd na de Xenonconversie niet, omdat het brandpunt van de Xenonlamp in de
bestaande reflector hetzelfde blijft.

Bij het upgraden van de je koplampen van halogeen naar de Xenon technologie krijg je een aantal voordelen.









Extra licht verbreedt het gedeelte weg dat de koplampen beschijnen
Je ziet verder;
je ziet meer
je bent beter zichtbaar
Xenon lampen kunnen beter tegen wegtrillingen dan halogeen en gaan daardoor langer mee
De kleurtemperatuur gaat van 2300K naar ca 6500K zodat deze lampen beter het daglicht benaderen
De lichtopbrengst van een 35Watt Xenon lamp is 300% groter dan een 60 watt halogeen lamp.
De behoefte aan verstralers zal hierdoor verminderen

Het heeft ook enkele nadelen:





Een grote kans op verblinding van de tegenligger.
Afstelling van de koplampen moeten afgesteld worden rekening houdend met volle belasting van de auto.
Beperk de kleurtemperatuur van de lampen tot niet meer dan 6500K bij toepassing bij een BURTON. Dit bij
de ervaring van je oog bij de lichtopbrengst.
Het glas van de koplamp moet vaker gereinigd worden. Vuil verstrooid het licht en kan je tegenligger
verblinden.

Bij de APK keuring wordt uitsluitend het lichtbeeld van de koplampen beoordeeld. De aanvullende eisen zoals
bedoeld voor nieuwe auto’s worden bij een APK keuring niet beoordeeld bij een BURTON.

Het verlichtingbeeld op de weg.

Auteur: Jan Stobbe
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Door de bredere verlichting zie je verkeersborden beter en eerder.

Voor de conversie van een H4 halogeen lamp is een H4 High Low Bi-Xenon
Lamp nodig met een kleurtemperatuur niet hoger dan 6500K.
Hiervoor zijn zgn. plug & play conversie sets beschikbaar in de handel. Voor
onze BURTOn is een set zonder CAN-bus nodig. De CAN-bus is bedoeld voor de
boordcomputer om te melden dat een lamp defect is.
Een voor beeld van een conversie set
http://www.navaudio.nl/products/Plus-Pro-ZONDER-CANBUS-Extra-kleine-ballast-completexenon-verlichting-set.html

Bij deze set moet tevens de hoogspanning-verlengkabels mee besteld worden
http://www.navaudio.nl/products/Xenon-lamp-50-cm-verleng-kabel.html

Auteur: Jan Stobbe
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Inbouw van een Xenon conversie kit
Benodigde materiaal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BI-XENON HI/LOW DUAL BEAM HID Conversion Kit H4 kleur 6000k
2x Hoogspanningsverlengkabel tussen ballast en xenonlamp
2x een aluminiumstrip (als montage rail)
Bedrading 1 mm2 kleur zwart; wit en bruin om de laagspanningsdraden van relais unit van de conversiekit
te verlengen
De noodzakelijke stekkers
Sikaflex
Krimkous
Textiel kabel isolatietape
Tie-wraps

De bedradingset naar de koplampen wordt vervangen hiervoor is het volgende materiaal nodig:
1. Bedrading 1mm2 kleur wit en bruin
2. Stekkers
a. 2x Rondstekker Citroën 3mm female; BURTON Artikelnummer: A1.4127
b. 2x Rondstekker Citroën 3mm male: BURTON •Artikelnummer: A5.5402
c. 2x Stekkerverbinder 4-polig 6,3x0,8; BURTON •Artikelnummer: A5.5250
d. 4x Kabelklem ongeïsoleerd 0,8-2,1/6,3x0,8; BURTON •Artikelnummer: A5.5301
3. Krimpkous
4. Textiel kabel isolatietape
5. Tie-wraps
Om de stadslichten tevens te voorzien van lampen met een kleurtemperatuur van 6000k is het volgende materiaal
nodig (Hierdoor is de verlichting in de koplamp een geheel):
1. 2x LED lamp kleur temperatuur 6000k fitting B9s (Equivalent voor 4 Watt gloeilamp)
De inhoud van een conversieset bestaat uit:








Een relais unit voor het schakelen tussen groot- en dimlicht inclusief de bijbehorende bedrading
Een aansluitdraad voor 12Volt inclusief zekering
Een H4 stekker
2x een HID Bi-Xenon Hi-Lo 6000k lampen
2x een ballast/hoogspanningsunit (23000 Volt)
2x een aansluitdraad tussen het relais en Xenonlamp voor schakelen van groot naar dimlicht
Aanvullend is een 50cm hoogspanningsverlengkabel (2x) tussen lamp en ballast/hoogspanningsunit
noodzakelijk

Auteur: Jan Stobbe
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Voorbeeld van een conversiekit

Voorbeelden van onderdelen:
De lamp:
Bij de montage in de koplamp behoort de metalen beschermkap aan de voorzijde van
de lamp te zijn verwijderd

De lamp samen met de ballast/hoogspanningsunit. Tussen lamp en ballast komt de
hoogspanningsverlengkabel Dit is een plug & play kabel

De H4 stekker
De
hoogspanningsverlengkabel

De montage:
Uitgangspunt voor de montage van de conversiekit is
dat bij de demontage van de neus van de Burton de
bedrading weer gescheiden zijn middels stekkers .
De ballast/hoogspanningsunits mogen niet dichtbij de
warme/hete delen van motor gemonteerd zijn.
Bovendien is het niet wenselijk om bij demontage van
het front van de Burton de scheiding van de bedrading
via de stekkers van de hoogspanningskabel te doen.
Gebruik maken van de laagspanningsstekkers bij de
relaisunit zal minder risico’s geven. Bovendien bij
defecten kan hier men zelf e.e.a. repareren.
Linkerzijde front /reservewielhouder 1

Auteur: Jan Stobbe
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De ruimte om de unit en bekabeling in de motorruimte biedt onder voornoemde voorwaarde maar beperkte
mogelijkheden.
Om de ballast/hoogspanningsunit voldoende ver van de warme/hete delen van de motor te houden. bovendien de
hoogspanningstekkers en bekabeling een geheel te houden met het front van de BURTON is er voor gekozen om
deze unit en bekabeling aan de binnenin aan de zijkant te monteren (zie foto)
Om de bekabeling en apparatuur op te hangen is aan de binnenzijde van de neus de aluminiumstrip gelijmd (
gebruik hiervoor Sikaflex ) Zorg dat tussen de polyesterwand en de alumuniumstrip voldoende afstand is om een
tie-rap te steken.
De ballastunit is gemonteerd op een multiplex plaatje welke met polyester is verlijmd aan de binnenzijde van het
front. Het multiplex plaatje is omgeven met een glasmat/polyester om het te beschermen tegen weersinvloeden
De relaisunit is gemonteerd op de aluminium reservewielhouder (zie foto)
De bekabeling naar de linker
koplampverlichting is door tiewraps vastgemaakt aan de staaf
(zie foto)
Evenals bedrading naar de
lichtschakelaar op het
dashboard
Relaisunit op
resevewielhouder 1

De zekering opgenomen in de
bekabeling is nu goed bereikbaar (zie foto)

Ter voorbereiding van de montage:
 Lijm (Sikaflex gebruiken) de aluminium strip links en rechts aan de binnenzijde van het front. Let op
monteer de strips met enige afstand tot de wand van het front zodat een tie-wraps tussen strip en wand
gestoken kan worden.
 Verder moet de aluminiumstrip tegen de reservewielhouder worden gelijmd. Ook hier moet een tie-wrap
achterlangs kunnen
 Een multiplex plaatje moet links en rechts op de binnenwand van het front komen voor de montage van de
ballast
Verlengen van kabels:
De conversiekit zijn ontworpen voor moderne auto. Bij montage in onze BURTON moeten er een aantal kabel
worden verlengd:
1. De hoogspanningskabel met 50 cm Gebruik hiervoor de speciale verlengkabel. Deze kabels zijn geschikt
voor de 23000 Volt bij het starten van de XENON lampen. Bovendien zijn ze door de leverancier
ontworpen en getest, zodat b.v. geen problemen zijn bij het starten van de lampen. Zelf een kabel maken is
geen optie.
2. De 12 Volt plus draad. Deze draad moet aangesloten op draad >30 van de lichtschakelaar. Pas op: Sluit deze
draad niet rechtstreeks aan op de plus aansluiting van de accu. Wie een ampèremeter heeft in zijn BURTON
zal dan een misaanwijzing op de ampèremeter krijgen.
Auteur: Jan Stobbe
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3. De schakeldraden van de relaisunit naar de Xenonlampen (links en rechts). Dit zijn 12 volt schakeldraden
Welke zelf zijn te verlengen.
Voor de rechterkoplamp:
Meet de lengte op van de binnenzijde van de koplamp tot aan het montage punt van de relaisunit. Daarna
de kabel voor de schakeldraden. Het verschil in lengte is de verlenging. Knip een bruine en een witte draad
met de juiste lengte af. Knip daarna de draad met de schakeldraden door, ca 30 cm vanaf de stekker.
Verwijder de buitenisolatie ca 10 cm. Strip de binnenisolatie ca 1 cm af van de draden. Schuif een
krimpkous over de draden zodat de blanke draad nog zichtbaar blijft. Van de bruine en witte draad moeten
ook ca. 1 cm isolatie worden gestript. Soldeer de bruine en witte draden met de schakeldraden Hou de
kleuren bij elkaar. Hierna kunnen de krimpkous over de draden geschoven worden en met een warmte
gekrompen worden
Voor de linkerkoplamp:
Hier moet tweemaal een verlenging worden toegepast
1e Verleng de schakeldraden vanaf de relaisunit welke over de aluminiumstrip op de reservewielhouder
lopen .
2e De schakeldraden welke langs de linkerzijde van het front lopen naar de linkerkoplamp. Let op Meet de
linkerzijde en de rechterzijde afzonderlijk op Er kan enkele cm verschil zijn in deze lengte.
De werkwijze van verlengen blijft gelijk.
4.
De bedrading aan de H4 stekker.
De bedrading hieraan moet worden verleng naar de lichtschakelaar op het dashboard . De H4 stekker zelf
vervalt. Deze stekker is bedoeld om deze te steken in de bestaande lamphouder links of rechts. Gezien de
positie van de koplampen bij de BURTON is dit geen optie. De stekker moet worden verwijderd en de
draden verlengd naar de lichtschakelaar. Meet de lengte in naar de lichtschakelaar en verleng de kabel
overeenkomstig. Werkwijze zie bovenstaand. Omwikkel de verlenging met textielisolatietape.

aansluiting op de lamp H4 1

H4 stekker 1

De aansluitdraden op de H4 stekker:
Bij de middelste lip aan de bovenzijde is de rechterlip (Geel de draad voor de massa, aansluiten op
draad >310 in de BURTON Betreft de massadraad van de instrumenten verlichting)
De middelste lip (Blauw de draad voor dimlicht, aansluiten op draad >56b bij de lichtschakelaar)
De rechterlip (Bruin de draad voor grootlicht, aansluiten op draad >56a bij de lichtschakelaar)
Aanpassen bedrading voor stadslicht
Omdat de bedrading voor de H4 Halogeenlamp en B9 gloeilamp een set vormen van de multistekker naar de
koplamp moet deze vervangen worden.
De bedrading van multistekker X5 naar de linkerkoplamp en van multistekker X8 naar de rechterkoplamp krijgen
elk nieuwe stekkers en bedrading
1. Betreft Stekkers
a. 2x Rondstekker Citroën 3mm female; BURTON Artikelnummer: A1.4127
b. 2x Rondstekker Citroën 3mm male: BURTON •Artikelnummer: A5.5402
c. 2x Stekkerverbinder 4-polig 6,3x0,8; BURTON •Artikelnummer: A5.5250
d. 4x Kabelklem ongeïsoleerd 0,8-2,1/6,3x0,8; BURTON •Artikelnummer: A5.5301
Auteur: Jan Stobbe
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Stekkers a.en b. zijn bedoeld voor aansluiting in de koplamp. De femalestekker is de +12V aansluiten op de witte
draad >581 De male stekker is de massa draad en wordt aangesloten op de bruine draad >311
Stekkers c.en b. zijn bedoeld voor aansluiting op de multistekker. Let op Sluit de witte draad en de bruine draden
goed aan Verwissel niet de +12V en de massa draad in de multistekker.
Stadslicht aan passen met een LED lamp:
Stadslicht LED BA9S
Equivalent voor 4 Watt
BA9S 1.2W 70-LUMEN 6500K 12 VOLT
Uitwisselen van de gloeilamp door een LED zoals
gespecificeerd maakt qua lichttype en
kleurtemperatuur een geheel van de
koplampverlichting.
Let op: LED lampen zijn gevoelig voor verwisselen van plus en min. Ze gaan niet defect maar branden niet bij
onjuiste aansluiting. Zorg dus dat de +12V aansluiting op de female stekker zit
Nu de bedrading is vernieuw en verlengd volgt de eindmontage:






















Monteer de relaisunit op de reservewielhouder
Sluit de massa draad aan op min pool van de accu
Monteer de ballast en hoogspanningsunit links en rechts op de binnenzijde van het front
Monteer de bedrading van (H4 stekker) groot/dimlicht naar lichtschakelaar aan de aluminiumstrip op
reservewielhouder
Idem voor de bedrading naar de linker ballast/hoogspanningunit
Idem voor de +12V volt aansluiting
Idem voor de schakelbedrading groot/dimlicht naar de koplamp
Voer de +12V draad en de bedrading voor groot/dimlicht t.b.v. de lichtschakelaar naar binnen
Sluit de hoogspanningsverlengkabel aan
Monteer de bedrading van de ballast/hoogspanningunit aan de aluminiumstrip d.m.v. tie-wraps
Idem voor de schakelbedrading groot/dimlicht naar de koplamp
Sluit de nieuwe bedrading voor het stadslicht aan op de multistekker
Verwijderd de H4 halogeen koplampset inclusief bedradingset
Omwikkel de bedrading vanaf de multistekker; de hoogspanningskabel en schakeldraden groot/dimlicht
als een geheel met textiel isolatietape, zodat de tape de kabelboom bedekt tot en de koplamp en
tenminste 10cm aan de binnenzijde van het front
Verruim het gat van de kabeldoorvoer in het front
Verwijder de rubber ring in de koplamp en schuif deze ring over de kabelboom
Voer de kabelboom naar binnen in de koplamp en monteerde de rubberring in de koplamp
Monteer de Xenonlamp met houder in de koplamp. Sluit de bedrading in de koplamp aan. Zorg dat de
metalen kap over de Xenonlamp verwijderd is. Indien niet verwijderd heb je een verkeerd lichtbeeld.
Controleer aan de binnenzijde van het front of alle kabels voldoende middels tie-wraps zijn vastgezet
Tenslotte sluit de +12V draad en de groot/dimlicht bedrading aan op de lichtschakelaar

Test nu als alles na behoren werkt.
Xenon verlichting geeft veel feller licht, bovendien is door demontage van de koplampenbeugel de instelling van de
koplampen gewijzigd. Hierdoor is het noodzakelijk de koplampen opnieuw te laten afstellen!!!!!!!!!!

Auteur: Jan Stobbe
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LED lampen
LED lampen hebben vele voordelen. Voor de auto zijn er veelal LED gebaseerde vervangingslampen.
Voor onze BURTON geldt dat vrijwel alle lampen vervangen kunnen worden door een LED lamp . Dit geldt niet voor
de koplampen. Voorde koplamp dient naast de lamp een speciale armatuur aanwezig te zijn die (nog) niet
beschikbaar is voor de BURTON.
De LED lamp heeft vele voordelen:









De lamp is energie efficiënt en duurzaam
Wordt nauwelijks warm
Verbruik ten opzichte van een gloeilamp 5-7x minder energie
Levensduur is 35000 tot 100000 uur. De lamp gaat waarschijnlijk langer mee dan een BURTON.
Geeft helder wit licht in verschillende kleurtemperaturen
Kan zowel in wit als in gekleurd licht worden geleverd
Geeft onmiddellijk maximaal licht (geen opstarttijd)
Bevat geen IR en UV licht

Er zijn ook enkele nadelen maar deze veelal te ondervangen.

Voor de knipperlichten links & rechts
De voet van de LED lampen hebben een rand waardoor deze niet diep genoeg in de fitting van de armatuur gaan
Vijl de nokken op de fitting weg zodat de voet van de lamp diep genoeg in de fitting gaan.
LED lamp BA15S
4 watt
Gloeilamp BA15S 21 Watt

http://www.barntools.nl/index.php?item=led-lamp-1014-ba15s&action=article&group_id=34&aid=4992&lang=NL
De clignoteur is berekend op 2x 21 Watt Deze werkt dus conform de wettelijke eisen bij een belasting van 42 Watt.
De frequentie van de knipperlichtenmoet zijn 90x /sec met een tolerantie van plus minus 30.
Wie LED lampen wil toepassen voor de knipperlichten moet een aanpassing uitvoeren.
1e Vervang de knipperautomaat door een digitale versie Zoals toegepast op motoren en
scooters. Let op dat je de driepolige uitvoering neemt.
Bekijk de mogelijkheden en onfo o.a. de onderstaande sites
http://www.led-voordeel.nl/a-29020491/overige-auto-led-verlichting/3-pins-elektronischeled-knipperlicht-relais/
of http://www.autoledplaza.nl/cf13-jl-02-led-knipperlicht-relay en
http://www.euroscooters.nl/richtingaanwijzer-relais-digitaal-p-2602.html
Let op Deze speciale knipperautomaten voor LED hebben een andere aansluiting
B = +12 volt
E = massa aansluiting
L = aansluiting naar de richtingaanwijzerschakelaar

Auteur: Jan Stobbe

Pagina 39 van 47

versie 1.0

AANPASSINGEN IN DE VERLICHTING

september 2014

Hieruit blijkt dat de signaleringsaansluiting P,R waarop draad >2 is aangesloten ontbreekt. Voor een digitale
knipperautomaat wordt uitgegaan van 2 signaleringslampen (1x links en 1x rechts). Deze zijn parallel geschakeld
aan de richtingaanwijzerlampen.

Auteur: Jan Stobbe
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Bijlage 1
In deze bijlage is de bedrading schematisch weergegeven. Voor deze schematische weergave is uitgegaan van de
kabelboom uit 2013. Vorige versies van de kabelboom kunnen hiervan verschillen.
In deze versie is uitgegaan van de lichtschakeling middel de lichtschakelaar vanuit de 2CV6. Hier is de claxon dan
ook op aangesloten.
Indien gebruikt is gemaakt van de Burton lichtschakelaar is de nummering gelijk, echter de claxon is aangesloten via
de richtingaanwijzerschakelaar.
Beide claxon opties zijn in rood weergegeven.
De voetschakelaar als schakelaar tussen dim- en grootlicht staat niet in het schema.
De legende van de afkortingen in schema staat onderstaand.
P-RV = stadslicht rechtsvoor
A-RA = achterlicht rechtsachter
P-LV stadslicht linksvoor
A-LA achterlicht linksachter
KPV = kentekenplaat verlichting
DL-R = dimlicht rechts
DL-L = dimlicht links
GL-R = grootlicht rechts
GL-L = grootlicht links
ML-V = mistlampen voor
ML-A mistlamp achter
VS = verstralers
RM = remlichten
RS = remschakelaar
RVM = remvloeistofniveau
DL-R = daglicht rechts
DL=L = daglicht links

Auteur: Jan Stobbe
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Schema 1 Schema volgens de kabelboom
> 30
Dynamo

+

> 580

Ampere
> 310
> 32
Z5 = 40 A

> 30

spanningsregelaar -

> 32

Startmotor

accu

Exc

+

> 30

Exc

Contactslot

> 50

-

M

+

-

> 311

>4
> 15
Bougies

> 312

Bobine

>1

Z2 = 15 A

> 151

> 15
>1
> 123

geel

> 15

>1

> 151
Toerenteller

>1

> 310

> 580
zwart

Tankvlotter

rood

Benzine

> 151

> 310
> 25G

Onderbreker 123

> 310

Claxon via 2cv6 lichtschakelaar
Claxon
> 49

Km teller
> 310

> 30

> 87

Claxon
> 56a

Oliedruksensor

Lichtschakelaar
2
3

Oliedruk

1

> 187G

> 151

> 30

> 310

Z1
10 Amp

Temperatuur
> 151

> 580

dimlicht

> 151

>2

stadslicht

grootlicht

Temperatuursensor
NTC

> 86
> 310

4
> 58

Volt
> 310

> 151
schakelaar
> 92
2
> 93
> 163
3

Z4

> 16

10 Amp
> 161

> 301

> 310

M

> 24

> 91

Ruitensproeier
> 310
Klok

X
P,R

12 V aansluiting
> 301
> 301

3
>2
>3

> 311

> 161

AL-LA
KPV

Rechts
RL

Links
Derde

RVM > 540

Richtingaanwijzer
54

A

RS
> 54

Clignoteur

P-LV

> 310

> 30

Claxon
Z7

B

> 310

10 A

Links

Voor
Links

Z6

Rechts

> 490

> 580
Z8

> 311

2

Rechts

ML-A schakelaar
> 57

1

> 491

10 A
ML-A

> 310

> 301
> 151

> 580

AL-RA
> 311

> 311

> 23

> 162

P-RV
> 311

> 311

Ventilator

C
Ruitenwisser

drukknop

> 580

> 56a

> 56b

Z3

15 Amp

> 57

> 581

schakelaar
A
> 164
C
B

B

Achter
> 312

10 A
DL-R

> 311

> 311

> 56b
> 56a

GL-R
DL-L
> 311

> 56b
> 56a

GL-L
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P-RV = stadslicht rechtsvoor
A-RA = achterlicht rechtsachter
P-LV stadslicht linksvoor
A-LA achterlicht linksachter
KPV = kentekenplaat verlichting
DL-R = dimlicht rechts
DL-L = dimlicht links
GL-R = grootlicht rechts
GL-L = grootlicht links
ML-V = mistlampen voor
ML-A mistlamp achter
VS = verstralers
RM = remlichten
RS = remschakelaar
RVM = remvloeistofniveau
DL-R = daglicht rechts
DL=L = daglicht links
Z = zekering
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Schema 2 Inclusief de behandelde aanpassingen in dit document
+

> 30
Ampere
> 310
> 32

Dynamo

Z5 = 40 A
spanningsregelaar -

> 32

Startmotor

Exc

+

+

> 30

Exc

M

Contactslot
> 50

-

accu

-

> 311

>4
> 15
Bougies

> 312

Bobine

>1

Z2 = 15 A

> 151

> 15
>1
> 123

geel

zwart

> 15

>1

> 30

Km teller

> 30

> 310

Lichtschakelaar
Claxon

> 87

> 58

> 56a

> 310

> 301

> 583

Contact 4

> 187G

> 151

10 Amp

3
grootlicht
4

Oliedruk

Temperatuur
> 151

> 580

Z3

2
dimlicht

Oliedruksensor
> 151

>2

Z1

15 Amp

stadslicht

Temperatuursensor
NTC

> 86
> 310

Volt
> 310

> 151

> 56a

schakelaar
2

Z4

> 16

86

> 163

10 Amp
Relais 2
85

> 310

87

> 161

> 56b

> 310
> 25G

87
87a

> 49

Naar contact 3

Tankvlotter

> 310
85

> 310

Naar contact 2

> 310

Benzine

> 151

> 151

Relais 1

Onderbreker 123

Claxon

>1
> 580

86

rood

> 151
Toerenteller

87a

> 580

>584

Ventilator

C
Ruitenwisser
> 23

A
C

> 581

B

3
schakelaar

> 164

> 161

> 92
> 93

> 310
> 310

M

> 24

B

drukknop
> 162

> 91

Ruitensproeier
> 310

> 301
Klok

Diode 1 A
85
Relais 3

87a

87

3

86

Diode 1 A

>3

30

Diode 1 A

10 A

86

30
86
Relais 5

Relais 4
85

> 581

B

87a

87 85

> 311

87a

1

2

> 490
> 491

30

87
> 491

> 491

> 490

Links

> 310
> 161

Voor

Achter
> 312

> 490

> 310
DL-R
> 311

> 311

> 310

> 56b
> 56a

Claxon

GL-R
> 56b

> 311

10 A

> 310
> 310

> 801A
87

> 601
30

>56C
85
86
Relais 7

> 801
VS schakelaar

> 56a

> 801

Z8

> 30

10 A

Achteruitrijlamp

DL-R
> 311
> 311

> 310

>56a

> 56a
GL-L

VS

> 49

Z6

DL-L

> 310

Rechts

ML-A schakelaar
> 57

Z7

Rechts

> 701

ML-V schakelaar
> 580A
86
85
Relais 6

> 310
ML-A

30

Links

> 310
Alarmschakelaar

Claxon
> 490A

> 491A

87

> 310

> 30

> 580

RVM > 540

Richtingaanwijzer
54

A

> 701A

ML-V

Rechts
RL

Derde

> 161

AL-LA
KPV

RS

> 3A

> 311

> 311

3

>2

>2

> 490L

Links

Diode 1 A
P-LV

12 V aansluiting
> 301

Clignoteur

Clignoteur

AL-RA
> 311

> 311

P,R

P,R
>3

> 301

> 301

> 491R

P-RV
> 311

X

X

> 54

> 151

> 580

>584

DL-L
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Bijlage 4
Kabelboom Burton t.b.v. verlichtingaanpassingen
Achterzijde:
>582
Achterlicht en kentekenplaatverlichting
>490
Richtingaanwijzerlinks >54 Remlicht
>312
Massa (bruin)
>491
Richtingaanwijzer rechts
>57
Misttamp (optie, dit is een losse draad bovendien .>312 massadraad verlengen naar mistlamp)
Aansluiting tankmeter:
>25
Aansluiting tankvlotter
>312
Massa
De aansluitingen ter hoogte van de scheidingswand:
>54
Derde remlicht
>301
+12V gezekerd
>312
Massa
Onder het dashboard:
>57
Mistlamp achter (optie)
Zekeringenkast:
 Zekering 1:
>30, >30 1
10 Ampère (klok; constante spanning; controlelamp remvloeistof; remlichten;
kofferruimteverlichting; parkeerverlichting)
 Zekering 2:
>15, >151
15 Ampère (Benzinemeter; voltmeter; spanningsregelaar; toerenteller;
oliedrukmeter;olietemperatuurmeter; controlelamp oliedruk)
 Zekering 3
>58, >581
10 Ampère (instrumentverlichting; stadslichten; achterlichten;
kentekenplaatverlichting; dagrijlichten mistlamp achter)
 Zekering 4
>16, >161
10 Ampère (knipperlichten;ruitensproeiermotor;ruitenwisser;
ontwasemingsventilator)
 Zekering 5
>32, >32
40 Ampère (Ampèremeter)
 Zekering 6
>20, > 201
(achteruitrijlamp
 Zekering 7
>32, >701
mistlampen voor
 Zekering 8
> 33, >801
verstralers
Lichtschakelaar:
>30
Accu aansluiting -> Contact '+' van schakelaar
>56a
Grootlicht -> Contact '4' van schakelaar
>56b
Dimlicht -> Contact '3' van schakelaar
>58
Instrumentenverlichting, stadslicht, achterlichten -> Contact .1' van schakelaar
Knipperlichtschakelaar:
>490
R.A.W. Links -> Contact 1 van de schakelaar
>3
Clignoteur -> Contact 54 van de schakelaar (middencontact)
>491
RAW_ Rechts> Contact 2 van de schakelaar
>161 - > contact A (+12V)
>49> -contact B (naar claxon)
Clignoteur:
>151
X,+ 12 Volt van contact
>2
P,R Controlelampje
>3
LC Schakelaar

Auteur: Jan Stobbe
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Instrumentenverlichting (7x)
>310 Massa
>580
verlichting
Voor eik instrument kan de verlichting worden aangesloten via de kaveltjes >580 en >310 (massa)_ Deze massa aansluiting is
gelijk de massa aansluiting voor het instrument.
Benzinemeter
>151 + 12V van contact
>25 G Benzinevlotter
Voltmeter
>151 +12V van contact
Ampèremeter
>30 +L Dynamo
>32 +B Startmotor (accu)
Toerenteller
>310 = Massa draad en gaat naar de - aansluiting achter op de klok
>151 = +12V van contact en gaat naar de + aansluiting achter op de klok
>1 = ontstekingssignaal draad en gaat naar de S aansluiting achter op de klok
de W aansluiting op de klok niet gebruiken
Oliedrukmeter
>151
+ 12V van contact
>187 G Oliedruksensor
Olietemperatuur
>151
+12V van contact
>86
Temperatuursensor
Klok
>310 Massa
>301
Constante spanning, gezekerd.
Constante spanning
>311
Massa
>301
Constante spanning, gezekerd.
-Contactslot:
>30
Accu
>50
Startmotor
>15
Contact
Wilt u een contactslot met losse startknop monteren, sluit dan >30 en >15 aan op het contactstof. Trek een extra kabel vanaf
>15 naar de startknop en sluit >50 aan op de andere aansluiting van de startknop.
Ontwasemingschakelaar:
>92
naar aansluiting (2)
>93
naar aansluiting (3)
>163
(+12V via contact)
Ruitenwisserschakelaar
. >23
naar aansluiting (A)
>24
naar aansluiting (B)
>164
naar aansluiting (C) (+12V via contact)
Ruitensproeierschakelaar /Knop:
>91
Ruitensproeiermotor
>162
+12V via contactControlelamp oliedruk (rood):
>87
Oliedruk
>151
12V van contact

Auteur: Jan Stobbe
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Controlelamp remvloeistof (rood)
>540
Remvloeistofniveau
>301 Constante spanning
Richtingaanwijzerindicatie (groen):
>310
Massa
>2
Richtingaanwijzercontrole
Grootlichtcontrole (blauw of oranje):
>310
Massa
>56a
Grootlicht
De remlichtschakelaar
>301
Accuspanning gezekerd
>54
Remlicht
De claxon, wordt onder de accubak gemonteerd:
>49
Claxon
Massa-aansluiting versnellingsbak
>312
Massa
Plaats deze aansluiting onder een van de achterste bouten van het versnellingsbakdeksel waar ook de massakabel van de accu
gemonteerd is.
Aansluiting spanningsregelaar:
>311
Massa D>152
12 Volt van contact D+
>4
EXC aansluiting dynamo DF
Remvloeistofniveau, dit zijnde 2 aansluitingen aan het deksel van het rempot .
>540
Controlelampje
>311
Massa
Startmotor.
>32
Accuspanning, dit is het M8 schroefdraad, monteer hieraan ook de "+" kabel van de accu.
>50
Startknop/contactslot, dit kan zowel een 6,3mm vlakstekker zijn als een schroefoog aansluiting
Bobine:
>1
Stuursignaal bobine (- aansluiting)
>15
12V van Contact (bil gebruik van contactpunten)
>123
12V via 123-ontsteking (+ aansluiting) ( bij gebruik van 123 ontsteking)
Dynamo.
>30
Ringconnector 5 mm
>4
vlakstekker EXC
Multi-stekker motorkabelboom (x6)
>86
Olietemperatuur
>87
Oliedruklampje
>123 123 ontsteking
>187
Oliedrukmeter
>1
Stuursignaal bobine
>15
12 Volt van Contact
Richtingaanwijzer Links (multistekker x4).
>311
Massa
>490
Richtingaanwijzer
->581 Stadslicht

Auteur: Jan Stobbe
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Koplamp Links {multistekkerx5):
>311
Massa
>56A Grootlicht
>56B
Dimlicht
>evt 581 Stadslicht
Richtingaanwijzer rechts (multistekker x7):
>311
Massa
>491
Richtingaanwijzer rechts
>581
Stadslicht
Koplamp rechts (multistekker x8):
>311
Massa –
>56a
Grootlicht
>56b
Dimlicht
>evt 581 Stadslicht
Ontwaseming en ruitensproeier ( Losse Kabelboompjes):
>311 (2x) massa
>93
ontwasemingsmotor
>91
ruitensproeiermotor
Aansluiting voorde oliedruksensor:
Deze bestaat uit 2 draden >187 en >87, deze worden aan de sensor geschroefd. De sensor heeft een aansluiting voor het
lampje, >87 WK (Warmlicht Contact) en een voor het instrument, >187 G (Geber)
Aansluiting voor de temperatuursensor in het carter:
Draad nummer >86
Van 123: Multistekker: Omschrijving:
Rode draad >15 +12V van contact
Zwarte draad >1 " aansluiting van bobine
Gele draad >123 "+" aansluiting van bobine

Auteur: Jan Stobbe
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