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Materiały

1. Wiązka Światła Dzień/Noc Przełączniki

2. Przełączniki (różne typy i rodzaje)

3. Skrzynka „Blok masa”
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I. Przeznaczenie i zastosowanie

      rys. nr I.1

Zastosowanie wiązki „Światła Dzień/Noc Przyciski” jest bardzo szerokie.
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 Obsługuje wszystkie podstawowe włączniki jak:

• włącznik nagrzewnicy pozycja1/2

• włącznik pompy (i elektrozaworu)

• włącznik świateł dzień/noc

• włącznik tablicy kierunkowej

• włącznik centralki

• włącznik podgrzewanej szyby

• włącznik lodówki     

Zasila urządzenia takie jak:

• lodówka

• pompka

• elektrozawór

Ma udział w pracy ogrzewania poprzez zasilenie termostatu, czy w regulacji 
natężenia oświetlenia w autobusie (Dimmer). 

Niektóre z wymienionych końcówek naszej wiązki jak:

• włącznik nagrzewnicy pozycja ½

• włącznik pompy (i elektrozaworu)

• termostat

• zasilenie pompy

• zasilenie elektrozaworu

już omawialiśmy-patrz instrukcja Montaż Ogrzewania Mokrego. W dalszej części 
zajmiemy się pozostałymi odnogami wiązki „Światła Dzień/Noc Przełączniki”.
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II. Podłączenie przełączników

1.Włącznik świateł dzień/noc

           zdj. nr 1.1

Jak pokazuje zdj. nr 1.1 znajdujemy tu przewody:

• czerwony-zasilenie 

• czarny-masa

• żółty-podświetlenie przełącznika

• żółto biały-dzień

• żółto czarny-noc
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Na zdj. nr 1.2 widzimy przełącznik świateł dzień/noc w trzech pozycjach.

  

zdj. nr 1.2

Punkt A przedstawia przełącznik z piktogramami określającymi rodzaj zapalonego 

światła. Piktogram słońca sygnalizuje włączenie głównego oświetlania – kolor biały, 
natomiast symbol księżyca z gwiazdką oznacza światło o dużo mniejszym natężeniu, 
przeważnie koloru niebieskiego.

W punkcie B widzimy przełącznik w pozycji bocznej z widoczną numeracją pinów, 

oraz obudowę konektorów, która po wpięciu przewodów połączy je z przełącznikiem.

Punkt C pokazuje przełącznik od strony pinów (z tyłu). Naniesiona tam numeracja 

odzwierciedla numery  widoczne w punkcie B. 

  Połączenie przewodów z odnogi wiązki-zdj. nr 1.1 z przełącznikiem-zdj. nr 1.2 
pkt. C:

• Przewód czerwony-zasilenie-pin nr 3 i 4
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• Przewód czarny-masa-pin nr 10

• Przewód żółty-podświetlenie przełącznika-pin nr 1

• Przewód żółto czarny-noc-pin nr 8

• Przewód żółto biały-dzień-pin nr 7

Przycisk włączony w pozycji słoneczka zapali nam światła dzień-zdj. nr 1.3 pkt A, a
w pozycji księżyca światła noc-zdj. nr 1.3 pkt B i pozycja „0” - oświetlenie 
wyłączone-zdj. nr 1.3 pkt C.

zdj. nr 1.3

Jak pokazuje zdj. nr 1.3 oświetlenie dzień/noc montowane jest w przedniej części 
półki jako paski LED, a w zasadzie paskiem jest listwa dzień, natomiast noc jest 
wycinkami listwy LED połączonymi przewodem jako kilka świecących punktów.

Zanim jednak włączymy oświetlenie naszym przełącznikiem musimy doprowadzić 
zasilanie do listew LED. Do tego służy „Wiązka Radio/Półka”-odnoga biegnąca do 
półki z lewej strony.  

Znajdziemy tam przewody-zdj nr 1.4:

żółty dzień- zasilanie

żółto czarny noc-zasilanie

                                                                              zdj. nr 1.4
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Żółtymi zasilamy LED, a jako masę można wykorzystać jeden z czarnych 
przewodów, może to być wspólna masa z gniazdami USB, lub wykorzystać półkę, 
która jest przykręcona do
nadwozia.

 Oświetlenie zadziała po
połączeniu obydwu
wiązek-”Półka/Radio” i
„Światła Dzień/Noc
Przyciski”  z „Centralką
Sterowniczą”-

zdj. nr 1.5.

                                                 

                                                              zdj. nr 1.5

                                               

   

Ponadto musimy pamiętać o zmostkowaniu
(połączeniu) dwóch żółto czarnych
przewodów na odnodze DIMMER wiązki
„Światła Dzień/Noc Przyciski”-zdj. nr 1.6

                                                                                       

                                                                                         zdj. nr 1.6   
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Omawiając temat oświetlenia nie można
pominąć wersji z zastosowaniem DIMMERA-
zdj. nr 1.7.

  

  Jest to urządzenie, które niejako zastąpi nam
oświetlenie NOC sterując natężeniem światła w
dodatkowo zainstalowanych listwach LED na
suficie pojazdu.

                                                                                          
zdj. nr 1.7 

                                                                                       

   Na zdj. nr 1.8 można zauważyć różnicę w natężeniu światła, które jest płynnie 
sterowane dimmerem.          

   Zdj. nr 1.8
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Do podłączenia tego oświetlenia musimy użyć dodatkowych przewodów, które 
powinny być położone przed zabudową tapicerską zgodnie z rys. nr 1.9. 

rys. nr 1.9

Przy zastosowaniu dimmera przewód żółto czarny-zdj. nr 1.4 – zasilający 
oświetlenie Noc zostaje niewykorzystany  więc trzeba go zaizolować.
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Dimmer ze względu na gabaryty obudowy trzeba bardzo często przerobić. 

Ponieważ pokrętło musi być zamontowane w desce rozdzielczej pozostałą część 
urządzenia montujemy w innym możliwym miejscu. 

Przeróbka dimera polega na oddzieleniu pokrętła od
obudowy i przedłużeniu przewodów o odpowiednią
długość-zdj. nr 1.10.

  

zdj. nr 1.10

Pozostało podłączyć dimer 
zgodnie ze zdj. nr 1.11.

  zdj. nr 1.11
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W tym momencie po załączeniu przełącznika w pozycję Noc dimmer powinien 
działać.

Na zdj. nr 1.12 mamy widok zamontowanego dimmera w desce rozdzielczej z 
piktogramem, oraz przykłady oznaczania przełączników.

zdj. nr 1.12

2.Włącznik Tablicy Kierunkowej

                                                                       zdj. nr 2.1
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Na zdj. nr  2.1 widzimy przewody do włącznika tablicy kierunkowej takie jak:

czerwony-zasilenie

czarny-masa

żółty-podświetlenie przycisku

pomarańczowy-włącznik tablicy kierunkowej

Obok-zdj. nr 2.2 widać
przykładowy włącznik jedno
pozycyjny z piktogramem, oraz
numerację pinów zgodną z
oznaczeniem na boku
przełącznika. Jak podpinamy
przewody z wiązki:

• czerwony-zasilenie-pin nr

3 i 4

• czarny-masa-pin nr 10

• żółty-podświetlenie

przycisku-pin nr 1

• pomarańczowy-włącznik
tablicy kierunkowej-pin
nr 7     

                                                                zdj. nr 2.2

„Wiązka CB/Tablica Kierunkowa” została omówiona osobno, więc teraz połączymy 
ją poprzez „Centralkę Sterowniczą” z przełącznikiem w wiązce „Światła Dzień/Noc 
Przycisk”-  zdj. nr 2.3.
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    zdj. nr 2.3

3. Włącznik Podgrzewanej Szyby

Ta część wiązki ma zastosowanie w pojazdach z przednimi drzwiami elektrycznymi 
„Masats”. W gotowej wiązce „Światła Dzień/Noc Przyciski” mamy odnogę do 
połączenia z włącznikiem-zdj.nr 3.1, mamy też miejsce w „Centralce Sterowniczej” 
do połączenia z szybą ogrzewaną-zdj. Nr 3.2.
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• czerwony-zasilenie

• czarny-masa

• żółty-podświetlenie przycisku

• zielony-ogrzewanie szyby

                                                                                      zdj. nr 3.1

                 

• zielony-ogrzewanie szyby (+)

• czarny-masa (-)

    zdj. nr 3.2
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Jako włącznika używamy też przycisku jedno pozycyjnego (ja do tablicy 
kierunkowej) z odpowiednim piktogramem. Przewody łączymy następująco-zdj. nr 
3.3:

• czerwony-pin 3 i 4

• czarny-pin 10

• żółty-pin 1

• zielony-pin 7

                                                           zdj. nr 3.3

Do połączenia centralki z szybą ogrzewaną będziemy potrzebowali dodatkowego 
przewodu (2x2,5mm), którego poprowadzimy od „kubła” otworem technologicznym-
zdj. nr 3.4 pkt A, pod spodem pojazdu-zdj. nr 3.4 pkt B do stopnia wejściowego 
przednich drzwi-zdj. nr 3.4 pkt C, razem z wiązka do sterownika drzwi 
elektrycznych.

   zdj. nr 3.4    
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         Po wejściu stopniem do środka autobusu przewód w osłonie „peszel” jest  
mocowany do wspornika drzwi  i doprowadzony do pinów szyby ogrzewanej-zdj. Nr
3.5.                                              

   zdj. nr 3.5

 

4. Włącznik lodówki

                  zdj. nr 4.1
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Zdj. nr 4.1 przedstawia przewody do włącznika lodówki-pkt. A i do zasilenia 
urządzenia-niebieski – zasilenie lodówki, czarny-masa.

W pkt. A znajdziemy przewody koloru:

• czerwony-zasilenie przełącznika

• czarny-masa

• żółty-podświetlenie przełącznik

• niebieski-włącznik lodówki,

i połączymy je z przełącznikiem
jak na zdj. nr 4.2

• czerwony-pin 3 i 4

• czarny-pin 10

• żółty-pin 1

• niebieski-pin 7

                                                                zdj. nr 4.2

Uzbrajamy teraz końcówkę wiązki i przewody lodówki w piny i montujemy w 
obudowy dwu pinowe OK2 i ON2-zdj. nr 4.3 (zachowując biegunowość).

       zdj. nr 4.3
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5. Włącznik centralki
W końcówce do włącznika centralki znajdziemy przewody:

• czerwony-zasilenie przełącznika

centralki

• żółty 2,5mm-sterowanie
centralki

• żółty 0,75mm-podświetlenie

przełącznika

• czarny-mas

zdj. nr 5.1

                                                                            zdj. nr 5.1

I połączymy je z przełącznikiem jedno pozycyjnym zgodnie ze zdj. nr 5.2

• czerwony-pin 3 i 4

• żółty 2,5mm-pin 7

• żółty 0,75mm-pin 1

• czarny-pin 10

                                                  

                                                                   zdj. nr 5.2
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Zadaniem włącznika centralki jest zabezpieczenie pojazdu przed ewentualną awarią 
urządzeń zabudowy. Bez załączenia włącznikiem przekaźnik główny nie jest zasilony
i centralka nie działa. 

Ale niektóre urządzenia, na przykład ogrzewanie postojowe muszą być podłączone 
na stałe. W tym celu montujemy dodatkową skrzynkę zwaną „blok masą”. 
Doprowadzamy do niej prąd bezpośrednio z akumulatora, a do sąsiedniej śruby 
montujemy zasilanie centralki sterującej- zdj. nr 5.3.  

       zdj. nr 5.3
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„Blok masa” przyda się nam jeszcze do zasilenia innych urządzeń, które muszą być 
podłączone na stałe. 

Masa centralki może być przykręcona do śrub w „kuble”, do których przymocowano 
masę z urządzeń pojazdu bazowego-zdj. nr 5.4.

     zdj. nr 5.4

Wiązka Centralki Sterowniczej oprócz połączenia bezpośredniego z akumulatorem 
posiada jeszcze trzy stopnie zasilania - zaznaczone na zdj. nr 5.5.  Prąd do nich 
doprowadzany jest po kolejnych fazach uruchamiania pojazdu (przekręcania 
stacyjki).
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zdj. nr 5.5

I tak podłączamy nasze stopnie do „rozdzielni” fabrycznej w sposób zgodny ze zdj. 
nr 5.6, czyli:

• Nr 1- Stopień 1-pin środkowy (prąd stały)

• Nr 2-Stopień 2-pin prawy (prąd po pierwszej pozycji stacyjki-zapalenie się 
kontrolek)

• Nr 3-Stopień 3- pin lewy (prąd po uruchomieniu silnika)
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                     zdj. nr 5.6  

 Pamiętamy jednak o tym, że bez załączenia włącznika centralki te trzy stopnie nie 
działają.

W tym miejscu zakończyliśmy omawianie Wiązki Światła Dzień/Noc Przyciski
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