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Satsens innehall:

BSR 52 B
Rod kabelsko R 4/1,5

R 6/1,5
R 5/6

Rod kabelsko
Gul kabelsko
Rod skarvhylsa SH 1,5
Gul skarvhylsa SH 6
Mont.- o. ink.-anvisning

ALLMANT
BSR 52 B ar avsedd endast for minusjordade system och
generatorer max. 55 A. Hbgsta tillatna omgivningstempe-
ratur ar 60° C.

De kabelskor och skarvhylsor som inglr i monteringssatsen
ar avsedda for "kontaktpressning". For detta andamil
skall endast en riktig "kontaktpressningstang" anvandas.
Forvissa Dig om att Du vet hur man kontaktpressar. Testa
alltid pressningen genom att dra i forbindningen.

PRINCIPSCHEIVIA

FUNKTION
BSR 52 B bestar av ett rela som styrs av laddningsstrom-
men. Principschemat visar hur stromkannaren ar placerad
i ledningen mellan anslutningarna G och B1 och relakontak-
ten mellan anslutningarna B1 och B2. Batteri 1 (B1) ar allt-
s§ alltid anslutet till generatorn, batteri 2 (B2) endast nar
relakontakten ar sluten.

Nar motorn startats borjar generatorn tamna laddningt-
strom till B1. S3 snart strommen Whrrt stems an — 3A,
vilket intraffar praktiskt taget omgAende nar motorn gar
igang, avger stromkannaren en signal till etektroniken.
Denna far relakontakten an sluta varvid aven B2 ernaller
taddning. Relakontakten ar fordrojd med ~~ 1 sekund vid
brytning.

8ATTERISEPARATOR BSR 528
"Skiljereir for 2-b3tterisysfem

12 \fOLT generator max, 55 A

VIKTIGT
Bryt bort ev. batterier innan inkopplingen pabdrjas.

MONTERIIMG
BSR 52 B skruvas fast pa en skyddad plast i anslutning till
ledningsdragningen mellan motor och batterier. For att
laddningen skall bli sa effektiv som mojligt skall man strava
efter att placera BSR 52 B si att ledningarna mellan genera-
tor, batteriseparator och batterier bltr sa korta som mojligt.

MARKNING M.M.
For att underlatta ev. framtida felsokning i elsystemet bdr
man ma'rka ledningarna. Som plusledning anvands rod
ledare och som minusledning bIS ledare. Man kan ocksa
va'lja t.ex. grdn ledare och ma'rka denna med rod resp. bl3
elektrotejp. Darefter nummerma'rks varj'e ledare med sja'lv-
ha'ftande ma'rkband eller liknande. Ledningsnumren ritas in
i inkopplingsschemat.
I anvisningen fdrekommer vissa beteckningar och fdrkort-
ningar. Si t.ex. betyder:
RK 1,5 — mangtridig plastisolerad enkelledare med

area 1,5 kvmm
— area 6 kvmm

,5 — ringkabelsko for skruv med diametern
6 mm och ledningsarea 1,5 kvmm

— skarvhylsa for 6 kvmm
Fargen pa1 skarvhylsor och kabelskor anger den led-
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INKOPPLING, ALT. 1
Sok reda pa den anslutning pa generatorn som a'r markt
Bf (B eller Batt) och frlin vilken en ledning, vanligen rod
med arean 4° eller 6n utgar. Denna ledning skall nu passera
"genom" BSR 52 B, se funktionsbeskrivningen. Klipp av
ledaren i narheten av generatorn. Skarva de bagge lednings-
andarna med R K 6 eller likvardiga ledningsbitar, sa langa att
de kan anslutas pa BSR 52 B. Som skarvhylsa anvands SH 6
och som kabelsko R 5/6. Den ledning som kommer fran ge-
neratorn ansluts sedan pa G pa BSR 52 8 och den som gaV
mot startmotorn, (eller startbatteriets pluspol), p3 B1 pi
BSR 52 B.

Kontrollera att inga andra tedningar a'r anslutna pa B+ pi
generatorn eller G pa BSR 52 B. Dessa maste da lossas,
skarvas och anslutas pa B1 pa BSR 52 B. Storningsskydd
behover ej flyttas.
Den bll ledaren som kommer fran BSR 52 B skall anslutas
till minus "motorjord" etler annan lamplig minuspunkt.
Skarva med bll RK 1,5 och SH 1,5. Anvand R 6/1,5.
Belysningsbatteriets pluspoi ansluts till B2 pa BSR 52 B
med R K 6 o c h R 5/6.
Start och belysningsbatteriernas minuspoler forbinds med
RK 6.

Obs ! Om startkablarna mellan motorn och startbatteriet
redan a'r anslutna och huvudbrytaren inkopplad i plusled-
ningen, maste foljande goras for att bagge batterierna skall
kunna franskiljas:
ANTINGEN flyttas huvudbrytaren till minusledningen,
se "a" i schemat.
ELLER inkopplas en andra huvudbrytare i plusledningen
till belysningsbatteriet, se "b" i schemat.
Med BSR 52 B inkopplad enligt alt. 1, standardinkoppling,
a'r startbatteriet alltid inkopplat till generatorn, Belys-
ningsbatteriet inkopplas t i l t generatorn forst na'r rela-
kontakten sluts. Se funktionsbeskrivningen !

INKOPPLINGSSCHEMA, ALT. 1

ELCENTRAL,
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FUNKTIONSTEST
Tand nagon betysning i baten. Motorn skall ej ga. Lossa
sedan minuspolen pa belysningsbatteriet, Den tillslagna
belysningen skall nu slockna. Starta motorn ! Ar BSR 52 B
ratt inkopplad skall belysningen ta'ndas igen. Om sa inte
sker kolia samtliga anstutningar, speciellt minusledningen
fran BSR 52 B.

INKOPPLING, ALT. 2
Vid stor kontinuerlig belastning av generatorn beroende
p3 stor stromforbrukning och/eller stor kapacitet p§ be-
lysningsbatterierna kan tnkoppling av BSR 52 B enligt
alt. 2 vara att foredraga.
Detta alternativ "spar" rela'kontakten men ger ingen
laddning av startbatteriet om rela'kontakten ej skulle sluta.
Se funktionsbeskrivningen!

Borja dock med att koppla enligt alt. 1. Gor sedan en funk-
tionstest enligt ovan. Bryt sedan bort batterierna och kopp-
la om till alt. 2, d.v.s. kasta om ledningarna pa* 81 och 82.

INKOPPLINGSSCHEMA, ALT. 2
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