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Sistern Kelistrikan Sody Otomotif

Sistern Kelistrikan bccji Otomotif tersiri atas sistem kelistrikan yang mengontrol
peralatan peraiatan diluar sistem engine dan penggerak tenaga. Beberapa
piranti yang terlibat Calam kelompok ini adalah :

1. Sistem penerangan
Sistern ini berfungsi untuk memberi cahaya'fenerangan agar pengendara
tetap dapat nyaman dalam rnengendalikan kendaraan

l .  St$em lsyarat
Sebagai pernberi isyarat terhadap pengguna kendaraan lain. Sistem ini
terdiri atas lampu tanda belok, lampu tanda bahaya dan klakson

3. Sistem Penghanus kaca a delql*:b' ,* ( f .*. t{r*3**o$ 'e"1t ' te 'r* }
Fungsi system ini sesuai clengan namanva yditu untuk membesihkan 'r

kaca terutama kaca depan agar pengendara atau Denurnpang tidak
terhalang oleh kotoran maupun air pada saat kendaraan dikendalikan
pada waktu hujan.

4. Pcwer windorn; dan dccr lock
Sebagai bentuk fasilitas untuk mempermudah rnengcperasik'an kaca

;endela ataupun'nengunci pintu diperlukan systern power iryindols dan *
CcOr-  lCck.  e^ dp*  " f t  r  P" ,  " ,  o  n '  '  r

5, instrurne* panel cian essesories lain ,, ii
instrumen panel adalah kelompok indicator ya{ig bermanfaat uhtuk ,6 ,, * {
mengetahui kondisi kendaraan yang sedang /ijalankan. Informasi -.'y' ;\r,f q
tersebut dapat berupa kecepatan kendaraarf, Putaran mesirl, jumlah
bahan bakar, temperatu,re mesin dan lain-lain. Informasi -informasi ini
harnln: "ntuk nertimbangan dalam pengendaraan.u l r  yu r , e  e r  

:  , i {  . _  , ,  *  & t  q

Selain kelistrikan bodi, perlu juga diketahui piranti-piranti pengaman dalam
kelistrikan otomotif sebagai pengetahuan awal tentang sistem kelistrikan pada

kendaraan atau bahkan agar dapat melakukan perbaikan ringan.



Pengaman sirkuit
Pengaman pada sirkuit dimaksudkan untuk melindungi kabel dan kcnektor dari
kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan arus atau hubung singkaVkonslet.
Kelebihan arus akan menimbulkan panas yang berlebihan sehingga pengaman
sirkuit dapat memutus rangkaian.
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Piranti Pengarnan sii"kuit
Sekering, Fusible link dan cirkuit breaker adalah jenis pengarnan sirkuit yang
biasa digunakan pada kendaraan. Kornponen * komponen ini terdiri atas
berbagai macam tipe, bentuk dan arus spesiflk yang mengalir.
Sekering adalah pengaman yang paling banyak digunakan. Elemen yang
terdapai didalam sirkuit akan terpuius bila arus yang melewatinya berlebihan
sebagai akibat meningkatnya oanas pada rangkaian. Dengan demikian sekering
tidak bisa digunakan lagi.
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Fuse biasanya berada didalam tendara-an- Lokasl yang paling banyak adalah
pada ruang engine, didekat pedal gas, atau dibawah dash board.
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Eiasanya sekering dikelcmpokkan menjadi satu tempat dan diberi wadah
dengan tutup vang biasanva juga digambarkan letak dan kegunaan rnasing-
masing sekering. Termasuk didalamnya terdapat reiaS'-reiav.

ienis sekering vang biasa digunakan adaiah jenis iabung eian biade. Ka$asitas
sekering jenis tabung tertera pada rumah tabung'

Pada jenis blade, kapasitas selain tertulis pada covernya' warna cover yang
dibuai transparant juga berarti sebagai kode kapasitas sekering. Makna kode
warna sekering blade adalah seperti tertera pada tabel berikut :

-Kapasiias ; Wai'na Rumah i
15 Amp Biru -
jqjnrp-- -ltqIalr- -- _----i

-25 A.mp _i Benrng/iaqq W9![a-"1
30 Amp _ $;gu --

Sekering ini mempunyai fungsi yang sama dengan sekering biasa, kecuali

kapasitas kerjanya mulai dari 30 amp ke atas. Fusible link juga hanya bisa

digunakan sekali saja.

r Karasiias i VJarna Rumah
--.-
i3Amp iV io ie t
:l&p-: llfiai guq!--- -
; 1-.5 4ryp- i qCIllqL
,_i9 nmP _j i!ei:a[-

Fusibie link



seperti pada gambar di atas, ada dua jenis fusible link yaitu jenis kabel (fusible

link) dan fuse element.
fusibel link berupa kabel biasa dengan serat yang lebih halus dan diarneter

yang tebih kecil dari kabel pada sirkuit sehingga apabiia terjadi kelebihan arus'

iusinte link akan putus.U.ntuk jenis fuse element, bentuk luarnya menyerupai

relay dengan ukuran yang lebih kecil dan transpara{guna memudahkan meiihat

elemen penghubungnyu. Pucia rumah iuse element juga 'iib'ei-i ir\iai'na untuk

keper'luan identifikasi kapasitasnya. Arti warna pada rumah fuse etemen adalah

s€pc,ti pada tabel berikut :
'.-i--

ftpasitas i Vdarna =--- f
i 30 Amp , Pink I
40 Amp _; i-iijau

,lq4mp i Merah i

Kaaasitas , Vvai'ne
60 AmP 5q!"19-
Bqi!qq__-r rlllq1l -- - -
100 A.mP i Biru

Selain kode warna, pada rumah bagian atas fuse elemen juga tedera kapasitas

sekering tersebut.



CIRCUTT PROTECTION
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CIRCUIT PROTECTION
Circuit protection devices are used to protect wires and connectors from being damaged by
excess current flow caused by an over current or short-circuit. Excess current causes excess
heat, which caus€s circuit protection to "open circuit".
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Sistem Fenerangan Mobil

Untuk menerangi jalan yang akan dilalui saat malam hari diperlukan sistent
penerangan. Selain itu sistem penerangan juga diperlukan untuk menerangi di
dalam ruang, meter kombinasi, plat nomor. Selain untuk menerangi juga
sebagai isyarat, yaitu: sistem tanda belok, hazard, lampu rem dan lampu
mundur.
Sistem Lampu Besarllampu Utama
Sistem ini berfungsi untuk menerangi jalan Yang akan dilalui kendaraan, untuk
kecepatan rendah digunakan lampu jarak pendeiiYang (Low Beam) jarak sinar
larnpu 40 m, sedangkan untuk keeepatan tinggi digunakan lampu jarak jauh
(hiqh Beam) Yang jarak sinar lampu t 100 m. Selain itu juga dilengkapi dengan
swicth Yang dengan cepat menghidupkan iarnou jarak jauh (dirnmer swicth)
sebagai isyarat pada orang atau oengendara di depan kendaraan.

Sinar ianrpu pener'anqan jarak
jauh dapat menyilaukan
penggenndara Yang seciang
berpapasan, oieh karena itu saat
3erpapasn harus *cepatnya
dipinciah pada iampu jarak
penciek. r.j*iuk mengatasi hai
tersebut poia sinar lamPu besar
juga dirancang sedemikian
hingga, dirnana jarak sinar
lanipu kanan lebih Pendek dari
iampu kiri {untuk stir kanani.

Untuk nienyetei arah penyinaran digunakan Ainiing tesi.er.
Tipe fampu besar Yang digunakan pada kendaraan secara garis besar ada 2,
yaitu:
1. Tipe Sealed Beam, tipe lamou ini antara refleKor, kaca lampu dan filament

dipasang menjadi satu unit, sehingga menjadi bola lampu ukuran besar.
2. Tipe Semi Sealed Beam, tipe ini terdapat bola lampu yang terpisah dengan

kaca lampu dan reflektor, sehingga biia rusak dapat dengan mudah
rnengganti bola lampu.
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a. Bcla lampu biasa
b. Bola lampu Qua*z
Halogen
Tipe bola larnpu quafiz
Halogen saat bekerja
lebih.panas dari lamPu
biasa, olen karena itu
bila terdapat sedikit
min'yak pada kaca bola
lampu menyebabkan
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kaca menjadi retak dan filament terbakar (putus), maka saat melepas jangan
menyentuh langsung dengan tangan atau kain yang mengandung minyak.
Lampu besar memerlukan arus yang cukup besar, misalkan lampu LZI L20 W,
berarti arus yang yang dibutuhkan 120 : L2= 10 A. Karena terdapat empat
lampu yaitu 2 jarak pendek, 2 jarak jauh, bita nyala bersamaan berarti arus
yang menEalir 10 x 4 = 40 A. Dengan arus sebesar itu dimmer swicth akan
cepat terbakar untuk itu digunakan swicth electro magnetis (relay) dimana
dimmer swicth hanya mengoperasikan relay. r\

SISTEM TANDA BELOK
Sistem tanda belok berfungsi untuk memberikan isyarat kepada kendaraan
yang didepan atau dibelakang. bahwa kendaraan yang kita kendarai akan
berbelok. isyarat tersebut berupa lampu warna kuning yang menvala berkedio,
lampu tersebut dipasang sebelah kanan dan kiri kendaraan. oada bagian depan
dan belakang.
Agar pengemudi mengetahui bahwa lampu tanda belok sedang beke{a rnaka
pada bagian dashbord terdapai lampu indikator tanda belok. Untuk menghindari
pengemudi lupa mematikan tanda belok seielah berbeloi<, maka pada swicth
tanda beiok terdapat mekanisme uniuk memaiikan swicth setelah pei-belok.
Komponen sistem tanda belok antara lain:

. Batteray sebagai sumber tenaga listrik

. Kunci kontak untuk menghubung/ memutuskan arus ke sistem

. Flaser untuk menghasilkan aliran arus listrik ke lampu yang berubah-ubah
besar arus secara kontinyu agar dihasil nyala lampu yang berkedip

. Swicth tanda belok untuk untuk menghubungkan ke lampu sesuai dengan
arah belok (Kanan - Netral - Kiri).

. Lampu untuk merubah enei'gi listrik menjadi energi cahaya.

FI.ASER
Flaser berfungsi untuk menghasilkan arus ke lampu yang berubah-ubah
sehingga menghasilkan nyala yang berkedip.
Macam-macam flaser: 1. Flaser Coii {semacam relay)

? Firc.ar Rirrref:i
a .  I  T U J L I  U l t  I  r L l q l

3. Fiasei'P"lerkury
4. Flaser Elektronik

1. Flaser bimetal
Pada jenis bimetal, konsep bekerjanya hampir sama dengan prinsip pada time
delay switch, kecuali pada saat pemutusan kontak, arus berhenti mengalir dan

bimetal akan rnenjadi dingin. Setelah bimetal
menjadi dingin, kontak kembafi ierhiibung dan arus
mengalir kernbati serta proses pemanasafinya pun
juga dimulai. Pemanasan dan pendinginan bimetaf
yang menyebabkan kontak terputus dan terhubung
kembali sehingga arus yang mengaiir pada fiasr'rer
juga akan putus hubung. Kondisi ini dimanfaatkan
untuk membentuk nyaia iampu tanda l,elok berkedip
seiama sistem i:ekeria.

FLASITTR



Pada model flasher yang menggunakan eleKroni( pemanfaatan lamanya
pengisian dan pengosongan kondensator menjadi penentu kedipan lampu'
?  t r l : cha r  rn i l

Pada flasher jenis ini, terdapat dua buah coili
f  l A k .
t € l

lampu, sehingga lampu menyala, dan C1 menghasilkan magnet'
a. Ke Cl, platina, C2, dan massa, akan terjadi pengisian C dan karena terdapat

arus pada C2, maka C2
menghasilkan magnet. Selama
pengisla* Ccnriensar, mag*et Yang
<iihasiikan saiing rneniaciak-an. Bila
Condensor sudah Penuh rnaka
kemagnetan pacia Ci akan menarik
piatina sehingga ter-buka. Saat
piatina ierbuka arus ke iarnPu
melaiui tahanan iR), sehingge arus
kecil. Karena arus kecii maka nyaia
iampu redup, dan kemagnetan
paia CL krecii, sehingga . karena
gaya pegas piatina akan tertutup
iagi. Seieiah piatina te€utup mak-a
prcses pertama akan teruiang lagi,
<iemikia:T seterusnya sehingga
lampu akan berkediP secara
periodik. Frekrn:e*si kedipan lampu
bergantung pada besa:'nYa
ka[pasitas kcndenscr
terpasang.

b. Flaser Merkury

yang

Saat sl';icth beiu:n bekerja.
Saat swicth CN, maka arus dari

ke terminal -vang terendam merkury, svsicth.
menyata. Karena ada arus pada Coil maka

Lomgr-lEmg./ k€diP

kumparan dengan arah
berlawanan. Coil Petama
(C1) dirangkai seri
dengan platina, switch
tanda belok dan
lampu.Coil kedua (C2)
dirangkai seri dengan
con@rsor.

Bila lampu tanda
borrk kita tempatkan
;ada posisi ON, maka
arus dar'! batteray
rnengalir :F-e C1-, platina,
switch tanda belok, dan

:

batteray mengalir
lampu, sehingga

ke coil.
lampu



plunger terangkat, merkury di dalam plunger berlahan-lahan turun
sehingga habis.
Saat merkury di dalam plunger habis maka terminal tidak terendam
merkury lagi, sehingga arus ke lampu terputus, lampu mati.
Saat lampu mati tidak ada arus pada coil, kemagnetan hilang, maka
plunger turun, bila plunger turun maka terminal pada plunger akan
terendam merkury lagi, sehingga lampu menyala lagi. Demikian
seterusnya sehingga lampu berkedip. ,
Flecar  a lohrnn ik  ' : -

Flaser coil, bimetal maupun mercury memounyai kelernahan yaitu
bila salah satu larnpu mati maka arus melalui flaser menjadi kecil
sehingga lampu yang tidak mati menyala tanpa berkedip, bahkan pada
flaser kawat pijar menjadi tidak menyala. Untuk mengatasi hal tersebut
kini digunakan flaser elektronik.

Turn signal f!ashar

Turn (7.5A) Horn &
Herard {l5A)

Ha:ard swilch S*kbr lBmpu aai!

Saktar L,rmpu Sein dur L-rnrpu l)eringctatt

ffif i ' i- la, lu, l '
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srsrEM HoRN (KIAKSON)

Tombol  k lakson

Sistem horg befungsi
untuk memberi isYarat
dengan suara. TerdaPat
beberapa macam jenis
horn, yaitu:
1. Horn listrik
2. Hcrn udara u<iarar'

anEin. Nanrun
sistem horn yang
paling berkembang
adalah horn listrik.

Cara kerja Horn Listrik
Bila tombol klakson ditekan maka arus dari batteray mengalir ke coil relay,
tcmbol kfakson dan ke massa. Coil relay menghasilkan magnet, plat kontak
relay terhubung.
Hubungan plat kontak relay menyebabkan arus mengalir ke kontak platina
klakson, coil klakson dan ke massa. Karena terdapat arus pada coil klakson
maka inti coil menjadi magnet dan menarik plunger. Tertariknya plunger akan
menarik diafragma, dan platina sehingga platina terbuka.
Terbukanya platina menyebabkan arus ke coil klakson terhenti, maka
kemagnetan hilang. Hilangnya kemagnetan menyebabkan plunger teftarik gaya
pegas diafragma, maka plunger kembali pada posisi semula, dan platina
terhubung lagi. Demikian seterusnya sehingga diafragma bergetar, getaran
diafragma menghasilkan bunyi, Frekuesi t250 geVdet.
Meter kombinasi
Sebelum maupun selama mengemudi, segrang pengendara perlu mengetahuai
kondisi kendaraan. Untuk itu dibuat sistem parameter yang penting d.iketahui
oleh pengemudi, parameter tersebut ditampilkan didepan pengemudi, sistem ini
sering disebut meter kombinasi dan gauge.

Pengukur behan bakar Volrmerer

Indikeior tanda belgk Can i3fi'rps penngatan hazafd iCarurat)



SPEEDOMETER & ODOMETER
Speedometer berfungsi untuk mengetahui laju kendaraan, sedangkan
odometer untuk memberikan informasi total jarak tempuh kendaraan,
beberapa speedometer dilengkapi deng3p iripmeter yang dapat disetel 0

(nol), dengan tripmeter pengemudi dapat mengetahui jarak tempuh saat
mulai disetel 0 sampai berhenti.
Terdapat dua tipe speedometer, yaitu manual dan digital, namun pada

kesempatan ini kami singgung speedcmeter manual. Spedometer terdiri
dari gigi senscr yang Citebkkan di output trar;'rnisi, kabe! speedo dan
penunjukan speedo vang diletakkan pada dashbord'

Pada penunjukan speedo terdapat ;'otary magnet, speed Cupp pegas
rambut dan jarum penunjuk. Rotary magnet dihubungkan ke kabel,
sedangkan speed cup dihubungkan ke iarurn yang ditahan oleh pegas
rambut.

Bila kendaraan berjalan maka kabel soeedo akan berputar memutar rotary
magnet. Berputarnya rotary magnet menyebabkan timbulnya pusaran
medan magnet, pusaran medan magnet ini melawan gaya pegas
menggerakkan speed cup sehingga jarum menunjukkan besarnya
kecepatan kendaraan. Semakin cepat kendaraan semakin besar putaran
rotary magnet" semakin besar medan magne! berafti semakin besar
penunjukan kecepatan.

TEMPERATUR GAUGE
Temperatur gauge berfungsi untuk memberikan informasi temperatur air
pendingin paOa mesin. Temperatur keria mesin sebesar B0 - 90.OC. Dalam
iampilJn informasi temperatur tidak ditunjukkan secara detail dalam
derajat celsius, tetapi dal-am informasi kasar yaitu Cold - Ll| - Hot, karena
bila informasi menggunakan derajat celsius dapat membinggungkan

5
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Speed cup

Rolary magnet

Kabel Sreedometerr



pengemudi, misalnya: apakah temperatur 90 OC mesin tidak terlalu panas
?. Penunjukan jarum pada temperatur kerja berada di tengah-tengah.
Komponen temperatur dan fuel gauge terdiri dari:
1. Batteray sebagai sumber arus listrik
2. Voltage regulator mengatur tegangan ke gauge agar stabil yaitu 7 Volt.
3. Receiver gauge merupakan bagian yang diletakkan di dashbord sebagai

penunjuk ukuran.
4. Sfider gauge merupakan sensor yang mendeteksi temperatur oada

. .,J&& t-emperatur gauge. Sender gauge merupakan Hegativ Thermistor ([iTC),
>{SF" yaitu resistor yang semakin besar panas semakin kecil nitai

hambatannya.

Voi t rgo R  e g u i ; i c r

Sila kunci kontak ON,
rnaka arus Dari
batteray voitage

c , r
regulatcr untuk diatur
agar tegangan kerja 7
Volt. Selanjutnya arus
pada i'egulator
mengal ir  ke bimetal,

s:ni . ! , : .  , .  iuqi i , i  kg sander dan ke

massa. Saat air dingin
maka hambatan

^ - - l ^ -  ^ ^ - - -Sanuer uesdi, arus
mengalir ke bimetal kecil, maka jarum menunjukkan C.
Saat air pailas beriebihan maka niiai hambatan pada sander keeii, rnaka
arus mengalir pada bimetal besar, bimetal akan melengkung,
menggerakkan jarum sehingga menunjukkan H. Bila temperatur air pada
temperatur kerja maka bimetal hanya melengkung setengah, sehingga
jarum menunjukkan angka 1/2.

FUEL GAUGE
Fuel gauge ber-fungsi untuk memberikan informasi pengemudi ;urnlah
bahan bakar pada tangki bahan bakar. Komponen dan cara kerla fuel
gauge hampir sama dengan temperatur gauge. Bedanya pada fuel gauge
penunjukan pada receiver adalah E - LlT - F, dan sander merupakan
variabel resistor, yang berubahnya nilai hambatan tergantung jumla bahan
bakar. Bila bahan bakar kosonq hambatan besar, bila bahan bakar penuh
hambatan kecil,

Bila kunci kontak ON,
maka arus Dai'i baiieray
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regulaior untukdiaiiir agat
tegangan kerya 7 Volt,
Selarrjutnya arus pada
regulator mengalir ke
bimetal, ke sander dan ke
massa. Saat bahan baker
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kosong, hambatan sander besar, arus mengalir ke bimetal kecil,
maka jarum menunjukkan E,
Saat bahan bakar penuh, maka nilai hambatan pada sander kecil, maka
arus mengalir pada bimetal besar, bimetal akan melengkung,
menggerak[an jarum sehingga menunjukkan F. Bila bahan bakar setengah
maka hambatan juga setengah, maka bimetal hanya melengkung
setengah, sehingga jarum menunjukkan angka 1/2.

*TL PR.ESSURE GAI.IGE
Cii pressure gauge berfungsi untuk nremberikan irr5rrnasi tekanan cii pada

sistern pelumas. Terdapat dua tipe oil pressure gauge/ yaitu;* , fsf
L. Menggunakan oenunj ukan dengan larurn r 

$rr 
l-'

2. Menggunakan indikator larnpu. l '
Pr"insip kerja oil pr^se,:re gauge yang menggunakan jar$ mirip dengan
temperatur gauge, ,naupun fuel gauge. Bedanya pada sbnder perubanan
niiai hambatannya karena perubahan tekanan.

ffeciacr gia-lge

Kumgaran shunl

Sender gacp

Kumparan seri

Diatragma

- Tekansr minyak

Tekanan minyak
Bila kunci kontak di ON, rnaka arus listrik rnengalir ke kumparan A

{kumparan shunt) dan kemassa, inti kumparan A menjadi magnet. Seldin
itu arus juga mengalir ke kumparan B. ke platina Sander dan ke rnassa/
maka inti kumparan B meniadi magnet.
Saat tekanan oli rendah maka tahanan pada sander besar sehingga arus
listrik melalui kumparan B kecii, magnet yang dihasilkan keeii, sehingga
jarum tertarik ke kumparan A dan penunjukan jarum pada tekanan yang

keeil. Saat tekanan oli tinggi maka tahanan pada sander keeil, arus
mengalir ke kumparan B menjadi besar, maka kemagnetan yang dihasilkan
padJ kumparan B lebih besar, sehingga jarum tertarik ke kumparan B,
jarum menunjukan tekanan yang tinggi.-pada 

oil pressure gauge yang rnenggunakan lampu pating ban-yak
digunakan, karena lebih praffiis dimana bila lampu menyala saat mesin
hidup berarti terkanan oli rendah.
Caranya saat kontak di ON, mesin mati lampu akan menyala. Tetapi bila

mesin hidup maka tekanan oli pelumas menekan membran pada sander,
kemudian menekan bola platina, sehingga platina terbuka dan lampu mati'
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Wiper dan Washer
Sistem wiper berfungsi untuk menghapus air hujan, salju, lumpur, oli atau
binatang kecil yang menempel pada kaca yang dapat menghalangi
penglihatan pengemudi. Washer berfungsi untuk menyemprotkan air yang
telah dengan pembersih pada kaca bila memfungsikan wiper pada saat
tidak hujan.
Komponen dari sistem wiper antara lain:

1. Batteray sebagai sumber energi listrik ,
2. Swicth wiper untuk menghubungkan arus fiitrik ke motor. Terdapat

2 posisi swicth yaitu Low dan High, saat ini terdapat satu posisi lagi
yaitu intermittent (lambat dan terputus putus).

3. Motor wiper untuk merubah energi listrik menjadi energi putar.
4. Crank arm untuk merubah gerak putar motor menjjadi gerak

bolak-balik.
5. Wiper link sebagai batang penghubung crank arm pada wiper arm.
6. Wiper blade untuk menghapus kotoran pada kaca.

Front wiper armsand blades

Front wloer motor

Rear wrper arm and btade
I

Sear washer nozzle i

\

**,,**\

l
Front wiper link

Reer wiper motor

Komponen dari sistem washer antara lain:
1. Tangki air untuk menampung campuran air dengan pembersih yang

akan disemprotkan. Cairan pembersih washer terdiri dari cairan anti
beku yaitu isopropy alcohol, ethyline glycol atau methanol ditambah zat
anti korosi. Penggunaan cairan tidak boleh merusk karet dan cat.

2. Pompa air untuk menghisap air dari tangki dan menekan ke nozzle.
3. Pipa washer untuk menyalurkan hasil pemompaan ke nazle.
4. Nozzle merubah cairan washer menjadi kabut yang menyemprot ke

kaca. Nozzle terbuat dari tembaga, almunium atau resin denggan satu
atau dua lubang yang dapat disetel arah penyemprotannya. Diameter
lubang 0,8 -I mm. 
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CARA KERJA WIPER
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1. Saat kecepatan rendah (LO)
Bila kunci kontak ON dan swicth wiper posisi LO, maka arus dari batteray
mengalir ke kunci kontak, terminal +B swieth, terminal +1 motor wiper,
massa, karena terdapat aliran masuk maka motor wiper berputar pelan.
2. Saat kecepatan tinggi (HI)
Bila switch wiper diputar ke posisi HI, maka arus listrik dari batteray
menggalir ke kunci kontak, terminal +B swieth, terminal +2 swieth,
terminal +2 motor wiper dan ke massa. Karena adanya aliran listrik ke
rrhotor melalui +2 maka motor wiper akan berputar.--cepat.
3. Swicth diputar ke OFF setelah ON
Posisi wiper blade harus selalu pada posisi di bawah, agar tidak
menghalangi pandangan dan keindahan. Oleh karena itu pada unit motor
wiper dilengkapi swicth tambahan yang akan mensuplai listrik saat swicth
wiper OFF saat wiper blade tidak pada kedudukannya.
Caranya, saat posisi OFF maka arus listrik mengalir ke +B motor, terminal
+S, terminal +1 swicth; terminal +1 motor dan ke massa, maka qpotor
tetap, berputar. Saat posisi wiper blade pada kedudukannya'maka
hubunggan +B dan +S terputus oleh rlg[, sehingga motor wiper mati.
CARA KER'A WASHER
Bila washer swieth di tekan $aka arus listrik dari batteray akan menggalir
melalui kunci kontak,'motor pompa washer, terminal W washer swieth,
terminal E dan massa. Karena terdapat aliran pada motor pompa washer
maka motor berputar. Berputarnya pompa washer akan mengl'risap air
pada tangki dan menekannya ke nozle, pada nozzle air akan menyemprot
ke kaea. &*cr,
Motor pompa washer tidak dirancang untuk bekerja dalam waktu yang
lama, maka agar motor tidak tebakar jangan menghidupkan washer
melebihi 20 detik.

Wiper motor

Wiporflse

lG switch
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