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LAADCIRCUIT EN STUURSLOT
CIRCUIT DE CHARGE ET ANTIVOL
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CHARGING CIRCUIT AND STEERING LOCK
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ERKPLAATSI NSTRUCTI ES

DAFTrucks

LAADCIRCUIT EN STUURSLOT

De wisselstroomdynamo is zo gekonstrueèrd dat
bij goed f unktioneren van de installatie drie
circuits te onderscheiden ztjn, t.w.
a. Voorbekrachtigings circuit
b. Veldbekrachtigings circuit
c. Laad/verbruiker circuit r

Voorbekrachtig ings circu it
Wisselstroomdynanio's zijn zoals reeds vermeld,
uitgerust met een elektromagneet (veldwikkeling),
welke wordt bekrachtigd door stroom af te
takken van aansluiting. D + . Om deze stroom te
kunnen aftakken, zal er echter een spanning
moeten worden geproduceerd die hoog genoèg is
om de weerstand in het veldcircuit te overwinnen.
In dit circuit ondervindt de stroom minstens de
weerstand van twee dioden. Om stroom te laten
vloeien in de doorlaatrichting van een diode is
minimaal een spanning nodig van 0,6 V. Voor
twee dioden is dus een spanning nodig van
2 x 0,6 V - 1,2V. Deze spanning yan 1,2V zou
kunnen worden opgewekt door een permanente
magneet. Het resterende magnetisme in de rotor
is echter eerst bij een hoog toerental voldoende
om deze spanning op te wekken. Het ib daarom
noodzakelijk om de elektromagneet tijdens de
beginfase op een andere manier te bekrachtigen.
HierVoor heeft men via draad 14 rd het
kontaktrelais, draad 1,5 rd a zekering @t en
draad 150 rd de kontrolelamp @n met de plus
van battdrijen verbonden.
De stroom door deze lamp vindt zijn weg naar
massa via draad 22 rd en de aansluiting D + doori
de veldwikkeling en van daar via de
aangebouwde regelaar naar de D - aansluiting
c.q. massa, zodai Oe lamp iÀ serie staat met dI
veldwikkeling.
Ook zal een kleine stroom vloeien door de,spoel
van relais @. Met het kontakt "aan" zal de
kontrolelamp branden. De noodzakelijke
voorbekrachtiging van het veld geschiedt hier \

dus over de laadkontrolelamp. Het vermogen van
deze lamp is dan ook bepalend voor deze
voorbekrachtiging alsmede voor 

"de

nauwkeurigheid van reageren. Het vermogen van
de lamp baj 24 V bedraagt 3 W.

Veldbekrachtigings circuit
In een wissefstroomdynamo wordt, zoals reeds
eerder vermeld, het magnetisch vetO opgewekt
door een elektromagneet.
De elektromagneet (rotor) krijgt zijn bekrachtiging
(veldstroom) via een aftakking van de aansluiting
D + , als de motor loopt. De veldstroom loopt van
aansluiting D + door de veldwikkeling (rotor) en
vandaar via het inwendige van de aangebouwde
regelaar naar de aansluiting D- c.q. massa. De
stroomkring is gesloten en het veld wordt
daardoor bekrachtigd.

SCHEMA 650233
LAADCIRCUIT EN STUURSLOT

La ad/verbru i kersst room kri ng
De B + van de dynamo is verbonden met de
pluspool van de batterijen. De D - aansluiting
van dynamo is via massa verbonden met de
minpool van de batterijen. Als de motor loopt en
de dynamo een bepaalde stroom kan leveren is
de stroomkring door de batterijen gesloten en
worden deze zonodig opgeladen. Als de dynamo
laadt zal de spanning op de aansluitingen B + en
D + praktisch gelijk zijn. Omdat de
laadkontrolelamp is aangesloten op deze punten
zal deze dientengevolge gedoofd zijn.
Ook de eventueel ingeschakelde verbruikers ziin
aan eén zijde via draad 14 rd en de zekeringen
met de B + aansluiting van de dynamo
verbonden terwijl ze aan de andere zijde via
massa met D - van de dynamo zijn verbonden.
De verbruikers staan zo parallel met de batterijen
en worden dus gevoed door de dynamo. Ook zal
ten gevolge van de hogere spanning op
aansluiting D +, relais @ worden bekrachtigd.

Het stuurslot heeft 3 standen te weten:
Stand 0
De sleutel kan worden verwijderd, waardoor de
stuuras c.q. het stuurwiel wordt vergrendeld.
Kontakt staat af.

Stand I

Kontakt aan.
De verbruikers kunnen worden ingeschakeld.
ln deze stand behoort de sleutel automatisch
terug te komen na het starten.

Stand ll
Starten.
In deze stand wordt de startmotor bediend,
terwijl de ingeschakelde verbruikers blijven
ingeschakeld.

Het stuurslot heeft de taak om desgewenst het
stuurwiel c.q. de stuuras ten opzicht van de
stuurkolom te vergrendelen.
Deze vergrendeling die geheel mechanisch is,
wordt door middel van een pen tot stand
gebracht.
Om het stuur te "vergrendelen" moet de sleutel
geheel uit het stuurslot verwijderd worden.
Om het stuur te "ontgrendelen" moét de sleutel
eerst worden aangebracht en daarna naar rechts
ged raaid worden.

Om te voorkomen dat tijdens het rijden het stuur
kan worden vergrendeld, is het stuurslot zo
ontworpen dat, gedurende de rit, d€ sleutel niet
kan worden verdraaid. Deze vergrendeling
geschiedt met behulp van veer A, spoel B, pen C
en schijf D.

De werking van het stuurslot is weergegeven op
de uitslaander.

I



Positie I Rusttoestand
De sleutel zit in het stuurslot maar is nog niet
verdraaid. Dit betekent dat het stuur nog
vergrendeld is. Indien de sleutel nu naar rechts
gedraaid wordt,, wordt het stuur ontgrendeld en
er ontstaat een verbinding'tuSsen de
àansluitpunten 30 en 15.

IPositie ll _ 
,

De stand "kontakt".
Via aansluiting 15 en aansluitpunt 85 van het
stuurslot wordt nu ook spogl B bekrachtigd. Deze
bekracfltigingsstroom vindt zijn weg naar massa
via de kontakten van het relais @ '

Doó r deze bekrachtiging wordt ffi C tegen dq
veerdru'k in, in de rustpositie gehouden.
Met het verdraaien van de sleutel 'is ook sghijf D
verdraaid, waardoor de uitsparing nu tegerjover
pen C staat. _l

,l
I

Positie lll
De stand "starten". I

In d éze stand blijfi spoel B bekrachtigd vi{ Oe
diode terwijl de schijf D weer meedraait mgt dè
sleutel.' Indien de motor nu aanslaat keert de
sleutel'en daarmee schijf D weer terug na{r. ..'.

I

Positie IV I

I

De stand "kontakt" (6ij draaiende motor). 
I

Bij Ur4aiende motor komt er sB?nning te siaan
op dq D + aansluiting van de dynamo 

I

Hierdoor wórdt relais @ bekrachtigd en opent
zijn kontaktbn. Dit beteient dat nu de 

i

bekrachtigingsstroom voor spoel B onderbioken
wordt, waardóor pen C door de veerdruf inlOe
uitsparing van schijf D wordt gehouden. Dd '

sleutel is nu gebt.otikeerd en kan paé *eer l

worden verdraaid'als de motor stilstaat. I

Dit betekent ook dat bij draaiende
meer kan' worden gestart.

Kontakt-Startcircuit

,l
I

motor niet
I
I

I

'l
I

o

J'i

a. In de siand "'.kontakt" wordt via het stuúrslot,
draad 37'rd'bekrachtigd. dit betekent Odt nu
via het kontàktrelais Oraad 14 rd spannihg
komt te ,staan op dé draden 15 rd a en 115 rd b
en daardoor op allei zekeringen in de ze(ering
houder @ |

b.' In de stand "starten" blijft via de diode in het
stuurslcit het kontaktrelais bekracil'rtigd, 

I

waardoor alle verbruikers ingeschakeld I

kunnen blijven. ' 
!

Tevens w.ordt via aansluitpunt 50 van n.h
stuurslot, en draad 36 zt in het startrelais
bekrachtigd, waardoor de startmotor in 

I
ll

y."tking treedt 
:l

I'',

il



DAFTiucks

De wisselstroomdynamo heeft tot taak de
elektrische verbruikers op het voertuig te
voorzien van de benodigde elektriciteit. Tevens
behoort Oe dynamo de batterijen in een goede
ladingstoestand te houden. Hiervoor is L

gelijkstroom nodig.
De wisselstroomdynamo echter geeft een
driefasen-wisselstroom, die evenwel wordt
omgezet in een gelijkstroom. Het eindprodukt van
een wisselstroomdynamo is dus gelijkstroom.
De ontwikkeling van de halfgeleidertechniek
heeft hqt mogelijk gemaakt het gelijkrichten te
verwezenlijken zonder: kollektor, maar met behulp
van d ioden

Hqt principe van de wisselstroomdynamo is
weergegeven in nevenstaand schema,
De voornaamste onderdelen hiervan zijn:

Statorw ikkelingen
Veldwikkeling (rotor)
3 plusdioden
3 mindioden
3 velddioden

Het voor de dynamo noodzakelijk magnetisch
veld wordt opgwekt in de rotor.
De hiervoor benodigde bekrachtigingsstroom
(veldstroom) wordt afgetakt van de
statorwikkeling en via de velddioden gevoerd
naar de.veldwikkeling.
Omdat de rotorspoel (veldwikkeling) deel uit
maakt van de rotor, en derhalve ronddraait wordt
Oe ei'ektrische verbinding tussen de spoel en
aansluitkontakten verkregen door middel van
sleepringen en koolborstels.
De rotor is uitgevoèrd als een klauwpool type en
wordt aangedreven door middel van een poelie.

De stator bestaat uit drie spoelgroepen die met
een uiteinde door middel van de z.g.
sterschakeling met elkaar ziin verbonden met de
diodebruggen. Door het gelijkricht effect van de
dioden zal de dynamo over de aansluitpunten
B+ en B-, respectievelijk D+ en B- een
gelijkspanning kunnen leveren.
Bij het bereiken van een bepaalde spanning
wordt door middel van de regelaar de veldstroom
onderbroken. De afgegeven spanning loopt
hierdoor terug, waardoor de regelaar weer gaat
geleiden.
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1. Klauwenpool
2. Veldwikkeling
3. Klauwenpool
4. Rotoras

1. Veld-dioden
2. Plus-dioden
3. Min-dioden
4. Koolborstels
5. Sleepringen
6. Statorwikkelin'gen
7. Veldwikkelingen
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DE REGELAAR

De wisselstrocimdynamo dient voor het opwekken
van de laad- en vèrbruikersstioom, hètwelk moét'
geschieden bij egn bepaalde spanning. Deze
ép"nning moet kbnstant blijven onder alle
belastingsomstandigheden en bij elk q

motortoerenta'l tusseh stationair en volgas. Om
dit te beréiken, wordi gebruik gemaakt van een
spanningQrggelaar. Het'afgegeven vermogen van
de wisqelstrooindynaryo is afhankelijk van het
rotortoerental en de veldstroom. Dat wil zeggen
dat wanneer het toerental van de dynamo wordt
verhoogd of de ve'ldstroom sterker wordt, het
afgegeven vermogen ook groter worden. Deze
verhouding tussen bekrachtiging, stroom en
afgegeven spanning is de sleutel voor de f unktie
van de spannin$sregelaar.
Door veranderin$ van de'veldstroom die op z'ijn
beurt het magnetisch veld van de rotor
be'invloedt, k?n de regelaar de verb[uikersstroom
en de toerentalverandering zo kompensereri dat
de afgegeven spanning gelijk blijft totdat het
maximale sf roomverbfuik is bereikt. Zolang de
afgegeven spanning van de Wisselstrogmdynamo
beneden de afgeregielge spanning blijft,
bernvloedt de r'egelaai de werking van de dynamo
niet, zodat deze de gelegenheid krijgt om op
spannihg te komen. Wanneer de
dynamospanning de afgestelde waarde bereikt,
onderbreekt de regelaar de veldstroom. Dit; i

vermindert de sterkte van' hel magnetisch"veld,
waardoqr de afgegeven spanning daalt. AIS de
spanning terug loopt tot beneden de mininium
waarde, wordt de veldstroom weer verhoogd door
de regelaar. Daarbij gaat obk de afgegeven '

spanning weer omhoog, totdat de maximale
waarde weer is bereikt, waarna de procedure zich
herhaald. Deze wisselingen gaan zo snel, dat de
afgegeven spanhing op de gewenste waarde
brijft
De regelaar is.bevestigd op de dynamo, en is zo
gekohstru"eerd dat de schàkeltransistor zich
bevindt tusseri de veldwikkelingen en massa. De
koolborstels,...zij.n aanQebracht in de re.ge laar, '

maar ziin ,qok afzonderliik t", vervangen.

Een eenvoudige test om de regelaar te testen
De regelaar kan met de volgeinde eenvoudige
hulpmiddelen getest worden:

3 in serie gèschakelde batterijen.
Een lamp van 24V121 W.

Indien een elektronische regelaar defekt is, zal
deze meestal een permanente onderbreking of
een permanente kortsluiting vormen.
Het afregelen op een verkeerde spannring komt
nagenoeg niet voor.
Een regelaar die goed f unktioneerl zal dus bij
een voedingsspanning van 24 V gesloten moeten
zijn, €n bij 36 V geopend.
Deze werking kan met de volgende schakelingen
gekontroleerd worden. De juiste, af regelspanning
van 27,6 en 28,4 V kan alleen met een regelbare
voedingsbron getest worden.
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Door de grotere output van de dynamo zal de
stroom door de dioden ook groter zijn. Om te
voorkomen dat de dioden worden beschadigd,
zijn deze dubbel uitgevoerd, waardoor een
situatie ontstaat zoals weergegeven in biigaand
schema.
De fasestroom zal dan niet door éen, maar door
twee dioden vloeien, waardoor deze aanzienlijk
minder worden belast.
Vanzef fsprekend is de laad- c.q. verbruikers
stroom aanmerkelijk groter dan de veldstroom.
Behalve de aansluitingen B +, B - en D + heeft
deze dynamo nog twee aansluitingen, t.w. " + "
en "W". Aansluiting " +'" is verbonden met
aansluiting B + en wordt gebruikt voor de
ontstoringskondensator die aan het andere einde
is verbonden met B - .

Aansluiting "W" kan gebruikt worden om een
toerenteller op aan te sluiten.

WENKEN VOOR DE WERKPLAATS MET
BETREKKING TOT DE WISSELSTROOMDYNAMO

Zoig voor een goed elektrisch kontakt tussen
de metaaloppervlakken van de
wisselstroomdynamo en de motor. Tevens
moet er een goede elektrische verbinding
bestaan tussen de motor en het chassis.
Wisselstroomdynamo's dienen alleen met de
voorgeschreven regelaar en batterijen te
worden toegepast.
Regelaars moeten beschermd zijn tegen te
hoge temperaturen.
Ter voorkoming van beschadiging van dioden
en regelaar mag de wisselstroomdynamo
niet worden gebruikt zonder dat deze
verbonden is met de regelaar en batterijen.
Bij draaiende dynamo mogen de
verbindingen tussen de dynamo, regelaar en
batterijen niet worden losgenomen.
Het is beslist verboden om de
wisselstroomdynamo 1 testen door de B +
draad even met de passa te verbinden,
waardoor een kortsluiting ontqtaat.
Het aantikken van een geleider aan de
massa met de bedoeling te constateren of
hier spanning op staat, dient achterwege te
blijven.
Er moet op worden gelet dat de batterijen op
de juiste wijze zijn aangesloten. Een
verkeerd aangesloten batterij vernield de
d ioden.
De batterijklemmen moeten een goed
elektrisch kontakt maken.
De voorbekrachtiging van het veld geschiedt
via de laadstroomkontrolelamp. Bii het
verwisselen van de lamp moet men letten op
het juiste vermogen (24V, 3 W).
Wanneer bij de opbouw van extra elektrische
voorzieningen gebruik wordt gemaakt van
een schakeling voorzien van spoelen
(bijvoorbeeld een relais), dan moet men er
voor zorgen, dat geen induktieve
spanningspieken kunnen ontstaan.
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WISSELSTROOMDYNAMO REGELAAR
K1-28V35A24

WISSELSTROOMDYNAMO REGELAAR
Nl-28V55A25

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



11. Let op de juiste riemspanning. Een te hoge
riemspanning kan de levensduur van de
dynamolagers bekorten, terwiil een te lage
riemspanning kan leiden tot het slippen van
de riem(en).
Bij eventuele storing in de radio ontvangst:

" a. Moet men zich ervan verzekeren dat de
" regelaar goede niassa maakt.
b. Kan men een kondensator plaatsen

tussen de B + aansluiting van.de dynamo
, en massa.

De waarde van deze kondensator is
af hankelijk van vele f aktoren, zoals het
type radio, elektrische bedrading van het
voertuig, het storingsgebied etc. Globaal
kan deze waarde varièren tussen 5 en 50

micro Farad.

WAARSCHUWINGEN , 
,

Tijdens "snelladen" moeten zowel de plus-.als

" '"de minklem worden losgenomen.
Tijdens het elektrisch lassen moet de'regelaar
ztjn verwijderd en' de massaklem van het
f asapparaat moet zo dicht mogelijk bii het te
lassen deel worden bevestigd.

12.
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KEUZE VAN HET TYPE DYNAMO

Wanneer moet men een Kl of wanneer moet men een Nl dynamo opbouwen?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men de elektrische huishouding op een
bekijken: vooral het energie verbruikende deel.
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Dit energie verbruikende deel is onder te verdelen in 2 groepen n.l.
a. De kontinu energie verbruikende groep
b. De niet-kontinu energie verbruikende groep

ad a. De kontinu verbruikende groep
Tot deze groep behoren alle elektrische komponenten die tegelijk en voor langere tijd
ingeschakeld kunnen zijn.

Voor de keuze van het type dynamo op een bepaalde truck heeft men de volgende vuistregel als
uitgangspunt genomen:
213 van het nominale vermogen van de dynamo moet gelijk zijn aan de som van de vermogens van
al le konti n u-verbru ikers.

Als voorbeeld wordt nu

Parkeerlicht
Contourlicht
Dimlicht
Achterlicht
I nstru mentenverl icht i ng
Ru itewissers
Blowers
Signaalverlichting
Rad io
M istlampen

Totaal: 540 W

een bepaalde truck gekozen met de volgende kontinu-verbruikers:

10w
40w

100 w
20w
20w
80w
50w
80w
10w

130 W

2/3 van het nominale dynamovermogen moet nu gelijk zijn
dynamovermogen minstens 3/2x540= 810 W moet zijn.
Bij de nominale boordspanning van 28V betekent dit een
810:28 - 29 A.

aan 540 W. Dit betekent dat het

nominale laadstroom van minstens

Indien men nu de keuze heeft tussen een K1 dynamo en een Nl dynamo, voldoet de K1 dynamo, die een
nominale laadstroom heeft van 35 A, ruimschoots aan de gestelde eis.

Stel dat op deze truck nu een aiconditioning wordt opgebouwd die 400 W verbruikt. Ook deze airco is een
kontinu-verbruiker, zodat nu bekeken moet worden of men de dynamo aan moet passen.
Het totale kontinu-vermogen was 540 W eh wordt nu 540 + 400 = 940 W.
Het nominale dynamovermogen moet dan minstens: 312x940 = 1410 W zijn.
Voor de laadstroom betekent dit 1410:28 = 50 A.

De K1 dynamo blijkt dus niet langer te voldoen en moet worden vervangen door de N'l dynamo, die een
stroom van 55 A kan leveren.

ad b. De niet-kontinu verbruikers
Tot deze groep behoren de komponenten die slechts voor korte tijd worden ingeschakeld, zoals:
startmotor
gloeispiralen
elektrische hydr. laadklep

Het resterende deel van het nominale dynamovermogen moet voldoende zijn om de batterijen te
herladen met dat vermogen dat de niet-kontinu verbruikers eraan hebben onttrokken.
Ruwweg kan worden gezegd dat het resterende deel dus 1/3 deel is van het nominale
dynamovermogen.
Het zal duidelijk zijn dat het herladen van de batterijen niet alleen afhankelijk is van de
laadstroom maar ook van de tijd.



Om deze twee grootheden (stroor:l en tijd) te kombineren
verbruikers uitgedrukt in ampère-uren (Ah).
1 Ah betekent 1 ampère gedurende éen uur.

Startmotor
Deze vraagt 400 A,

6
Verbruik is 

- 

x
3600

Gloeiinstallatie
Deze vraagt 50 A, terwijl de gloeitijd op 1 min. wordt gesteld.

Verbruik lt ] x 50 = 5/6 = 0,83 Ah.
60

Elektrische hydr. laadklep I '

Deze vraagt 2000 W, terwijl de heftijd 10 sec. is. Stel dat de
(stilstaand van het voertuig). Dit houdt in dat de gevraagde

Mogelijke f outen:

2. Plusdigde
3. Positievé

terwijl de startduur op 6 sec. wordt gesteld.

400 =213 = 0,67 Ah.

wordt het verbruik'van de niet-kontinu

{"

laadklep werkt bij een spanning van 25V
stroom gelijk is aan:

" 
t't

:l

toerental,!',1

il
.tl

2000 : 25 = 80 A. VerOruik i" 10 
x 80 = 0.22 Ah.

3600

Het totale, aan de batterijen onttrokken, verbruik wordt dan 0,67+0,83+0,22=1,724h.
28x35

1/3 deel van het nominale vermogen van de K1 dynamo is 

-s 

327 W.

De laadstroom die geleverd kan worden is dan 327:28=11',7 A.

10
f n 10 min. tijd kan de dynamo dus * x 11,7 = 2 Ah leveren:

Dit betekent dat de benodigde 1,724h binnen 10 minuten geleverd kan worden.
Het is nu afhankelijk van het doel waarvoor de truck wordt gebruikt, of deze lijd voldoende is.

DE LAADSTROOM-CONTROLELAMp (LSCL)

De LSCL heeft twee funkties:_
- Kontroleren of de batteri,jen bijgeladeî worden.
- Kontroleren of het voorbekrachtigingscircuit verstoord wordt.

Bij een normale werking van de dynamo zal de LSCL:

- Fel branden bij voorbekrachtiging.
- Uitgaan bij 'r 1Qgq dynamotoeren.

Aan de hand van het gedrag van de LSCL. kunnen de fouten als volgt worden gerangschikt:
a. De LSCL brandt niet bij stilstaande en blj lopende motor.
b. De LSCL brandt bij voorbekrachtiging zwakker dan normaal, en dooft past Qjj een,hoger
c. De LSCL dooft pas bij een hoger toerental.
d. De LSCL blijft branden. .Er r EÈÉ+

De gorzake4 voor de lerschillende gedragingen va4 de. LSCL kunnen'.ziin
ad a. 1. Voorbekrachtigingscircuit onderbroken

B + leiding onderbroken
Lampje defekt

?.drading van LSCL onderbroken
Borstels versleten
Zeer sterk vervuilde sleepringen
Onderbreking in het veld
Onderbreking in de regelaar

kortgestten. 
Massaverbinding gnderbroken (korrosie) .

sterpuntsd iode kortgesloten

.t'

I
J

i0
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Borstels versleten
Vervuilde sleepringen
Regelaar defekt
Slechte massaverbind ing
Slechte verbinding op een aansluitpunt
1bijv. massa-lampje-B + ).

kortges loten.
statorspoel (inwendige kortsluiting in de spoel).

onderbroken.
onderbroken.
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ad b. Weerstand in het veldcircuit
Mogelijke f outen:

Belangrijk
Om aan de hand van de gedragingen van de LSCL een juiste diagnose te kunnen stellen is het belangrijk
dat deze lamp 24 V/3 W is.

Aan de hand van de klachten van de klant moet nu een diagnose gesteld kunnen worden.
De onderstaande lijst kan hierbij een hulp bieden.

Let op
Onderstaande meetgegevens gelden zowel voor de K1 als voor de N1 dynamo met uitzondering van de
laadstroomgegevens, welke gelden voor de N1 dynamo.
Voor de K1 dynamo geldeh de laadstroomgegevens tussen haakjes.

1. Klacht van de klant
Batterijen raken leeg met als gevolg startproblemen.
Met kontakt "aan" en stilstaande motor brandt de LSCL zwak.
LSCL dooft pas bij een hoger toerental.

Te verrichten metingen Mogeliike oorzaken

ad c. 1. Negatieve sterpuntsdiode
2. Parallelweerstand bij een

ad d. 1. Plusdiode(s) van een f ase
2. Velddiode kortgesloten of
3. Mindiode kortgesloten.

Weerstand van het veldcircuit, deze is te hoog.

2. Klacht van de klant
Batterijen raken leeg met als gevolg startproblemen.
Met kontakt "aan" en stilstaande motor brandt de LSCL

Te verrichten metingen

a. B + - Batterijspanning
D+ = Batterijspanning (ook
motor)

stilstaande

Veldstroom - 0
Laadstroom = 0 (0)

b. D + bij stilstaande motor

1. Versleten borstels
2. V ervuilde sleepringen
3. Regelaar defekt
4. Slechte verbindingen door

niet of zwak.

Mogelijke oorzaken

a. 1. Versleten borstels
2. Zeer sterk vervu ilde
3. Regelaar defekt
4. Veld onderbroken
5. Bedrading onderbroken
kont ro leren)

b. Plusleid ing van batterijen
onderbroken.

korrosie.

sleepringen

(alle batterijen

naar dynamo

11



3. Klacht van de klant
Batterijen koken.
Lampen en andere komponenten gaan kapot.
Overspan n i ngsbevei I i g i f g werkt.

Te verrichten rnetingen

D+ =34V
B+ =33V
Veldstroom = 3 A

4. Klacht van de klant
LSCL blijft zwak branden.
Batterijen koken.

Te venrichten metingen

B+ =29V
D+ =25,5V
Veldstroom = 0,5 A
Laadstroom = 50 A (32 A)

5. Klacht van de klant
LSCL blijft zwak branden
Komponenten aangesloten op D+, zoals
beveiligingsrelais, gaan kapot.
Overspan n ingsbeveilig ing werkt.

Te verrichten metingen

B+ -28VD+ =34V
Veldstroom = 0,4 A
Laadstroom" = 42 A (27 A')

6. Klacht van de klant
Batterijen koken.

Te verrichten metingen

n*

Mogelijke oorzaken

1. Regelaar kortgesloten
2. Veld maa luiting massa

t

Mogelijke oorzaak
t-.

'{. 1

Veldd iode onderbroken

r''l

stuurslot beveiligingsrelais en/of hoo,fdschakelaar-

Mogelij.ke oorzaak

Plusdiodes onderbroken

Mogefijke oorzaak

onderbroken

Mogelijke oorzaak

Slu it ing in een statorspoel

B+ =29 à30V
D+ =29 à30V
Veldstroom = 0,6 A
Laad,stroom = 50 A (32 A)

7. Klacht van de klant
LSCL gaat pas bij een hoger toerental

Te verrichten metingen , ,4

Weerstand van statorspoelen meten
tussen fasen uiteinden
Als deze niet alle drie gelijk zijn:

M ind iodps

u it.

12
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8. Klacht van de klant
LSCL blijf t zwak branden.
Batterijen raken leeg met als gevolg startproblemen.

Te verrichten metingen

B+ =27,5V
D+ = 20V
Veldstroom = 1,4 A
Laadstroom - 15 A (10 A)

9. Klacht van de klant
Batterijen raken leeg met als gevolg startproblemen.
LSCL brandt niet bij kontakt "aan" en stilstaande motor.
LSCL brandt als kontakt "uit" staat.
Sleutel van stuurslot kan niet meer verdraaid worden.
Webasto standverwarming werkt niet.

Te verrichten metingen Mogeliik oorzaken

1. B+ 27V
D+ =28V
Veldstroom = 0,5 A
Laadstroom =22 A (14 A)

1. Plusdiode kortgesloten

2. B+ =27,5V,
D+ -28,5V
Veldstroom = 0,8 A
Laadstroom = 30 A (19 A)

10. Klacht van de klant
Batterijen raken leeg met als gevolg startproblemen.
LSCL gaat langzaam uit bij oplopend toerenal.

Te verrichten metingen

2. Positieve sterpuntdiode kortgesloten

Mogefijke oorzaak

SCHEMA 650233
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Mogelijke ooÍzaken

Veldd iode kortgesloten
Mindiode kortgesloten

Negatieve sterpuntdiode kortgeslotenB+ =2BV
D+ -28V
Veldstroom
Laadstroom

- J,4 A
-25 A (16 A)
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