Reparatie Neutraallampje BMW K1100 LT 1993
Probleem:
Neutraalindicatie werkt normaal, schakelstanden worden gewoon weergegeven op display maar
neutraallampje wil niet werken. Lampje is ok. Worden de schakelstanden ook niet weergegeven dan
kan het probleem aan de schakelaar in de versnellingsbak liggen OF aan de bedrading vanaf deze
schakelaar naar de tellerunit. Doormeten van de schakelaar is niet zo moeilijk, een korte uitleg vind je
aan het einde van dit verhaal.
Vaak ligt het probleem dan aan een kapotte transistor in de schakelmodule van de motometer, ook wel
brooddoos genoemd.. Deze transistor is op de printplaat gemerkt met de code V10. De geplaatste
transistor is een BD370, gezien de toepassing schakelen van een lampje is deze niet kritisch en kan deze
worden vervangen door een andere PNP transistor, bv, een type BD140. Deze kan wat meer schakelen
en werkt prima. Dit type is goed te krijgen in de elektro groothandel en zal je ca. 0,35 eurocent kostten,
dat zijn de kosten niet. Op zich is het geen moeilijke klus voor iemand die al eens wat gesoldeerd heeft.
Heb je geen ervaring daarmee laat het dan liever over aan iemand die weet wat hij doet. Ik geef ook
geen enkele garantie dat dit in jouw geval ook de boosdoener is maar bij het struinen op het web vond
ik nogal wat info die hiernaartoe verwezen. Maak je iets kapot dan is het je eigen risico natuurlijk.
Gereedschappen







Inbussleutels diverse maten
Kruiskopschroevendraaiers
Kleine normale schroevendraaiers
Soldeerbout
Gezond verstand
PNP Transistor BD140

Demontage van de brooddoos:
In mijn geval is e.e.a. gemonteerd op een BMW K1100 LT. Hoe ga je te werk. Ik vind het gemakkelijkste
om de ruit te verwijderen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er een aantal schroeven los te maken.
Binnen in de kuip haal je de deksels van de bakjes en maak de vier schroeven los die je daar aantreft,
twee links en twee rechts.

Verder zitten er in de binnenbekleding in de kuip nog vier kruiskopschroeven en twee inbusboutjes.
Maak deze allemaal los.
Aan de buitenkant zit de ruit vast met een zestal schroeven rondom de onderkant. Verwijder deze
allemaal. De ruit blijft nu nog gewoon op de kuip liggen, niets aan de hand dus.

Aan de ruitmodule zit 1 stekker vast in de kuip. Deze zwarte stekker losmaken, soms gaat dit gemakkelijk
van binnenuit de kuip, anders lukt het ook door de module iets op te tillen en opzij te zetten. Als de
stekker los is kan de kuipruit worden verwijderd als geheel en opzij gezet.

Nu kan de brooddoos worden verwijderd. Maak de vier inbusschroeven (5 mm) los aan de achterkant
van de trillingsdemper. Als de inbussen verwijderd zijn (let op, er kan er wel eens 1 vallen in de kuip) kan
de trillingsdemper (het grote ijzeren gewicht) worden verwijderd, de rubbers blijven zitten.

Als deze weg is zit er nog een centrale inbusschroef in de stekker die de kabel op zijn plaats houdt. Maak
deze ook los en nu kan de brooddoos in zijn geheel worden verwijderd.

Leg de brooddoos op een tafel en haal de schroeven aan de omtrek allemaal los

Verwijder het deksel van de brooddoos.

Je kijkt nu tegen het binnenwerk van de teller aan, goed moment om alles lampjes ook even langs te
lopen nu je er bij bent. De dashboardverlichting zijn groen gecoate lampen, kun je eventueel vervangen
door een LED-exemplaar.

Maak de kruiskopschroeven los die je nog ziet en verwijder ook de 6 kleine zwarte sleufschroeven die de
PCB (Printed Circuit Board) en flexibele draadprint vasthouden. Ben hier voorzichtig mee, de flexibele
print breekt gemakkelijk.
De toerenteller en PCB kunnen nu in zijn geheel worden verwijderd.

Verwijder de toerenteller

Aan de achterkant van de toerenteller zitten twee schroeven, maak deze los. Nu kan de schakelmodule
verwijderd worden uit de behuizing met een beetje friemelen en schuiven. Nu ben je dan eindelijk in de
buurt van het probleem gekomen.

Op het printplaatje zie een paar transistoren staan en wat halfgeleiders. Het grootste deel is voor de
aansturing van de display bedoeld.. Het lampje wordt gestuurd via V8 en V9 door V10, deze is meestal
de boosdoener. Deze transistor kun je voorzichtig los solderen van de print en vervangen door een
nieuw BD140 exemplaar. Let hierbij wel goed op de polariteit. De oude transistor is van het PNP type
met als pinsettings EBC. De BD 140 is van het type ECB. Je moet deze dus gedraaid plaatsen anders
werkt het nog niet.

Nu alles weer in elkaar zetten en monteren. Met een beetje geluk wordt je nu ook weer beloond met
een brandend neutraallampje als de motor in zijn vrij staat. Blijft lampje nu continue brandden dan is
ws. de diode op dezelfde print links van de Transistor ook kapot. Andere reden is een verkeerde
plaatsing van de transistor of een draadbreuk/sluiting ergens anders in de print.

Doormeten schakelaar versnellingsbak:
Aan de achterzijde van de versnellingsbak is een schakelaar gemonteerd die de verschillende
versnellingen doorgeeft aan de tellerunit. Op zich is het een simpele schakeling waarbij een aantal
draden al dan niet met elkaar in verbinding worden geschakeld. De motometer maakt er weer een
signaal van via de stuurprint. Op de stuurprint zie je een aantal aansluitingen
31
X
C,B,A
15

-12 volt
Neutraallampje
Verschillende schakelmogelijkheden van de schakelaar (wit/blauw/zwart)
+12 volt

Dit kun je gebruiken om de print door te meten of te testen.
De schakelaar heeft een viertal draden die je kunt doormeten. Ze lopen vaak langs de rechterkant van
het frame omhoog en naar de brooddoos. Soms zijn ze beschadigd bij het frame (was bij mij ook het
geval) of in de stekker. Er zitten vier draden in de stekker; Bruin, Geel/Blauw, Geel/Zwart en Geel/Wit.
Bruin is de massa. Afhankelijk van de gekozen versnelling is er een verbinding tussen de bruine en 1 of
meerdere van de andere draden. Dit zijn de combinaties:
Wat moet je meten:
GEEL/BLAUW
1e versn.
Vrijstand
2e versn.
3e versn.
4e versn.
5e versn.

X
X
X

GEEL/ZWART
X
X

GEEL/WIT
X
X
X
X

X
X

Als je deze zaken meet in de stekker is de schakelaar aan de bak in orde en zit het probleem in de
brooddoos.
Succes, Benno

