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CENTRIFUGAALVERVROEGINGSGRAFIEK VAN DE STROOM VERDELERTYPEN: 

DUCELLIER 4134 B 

SEV MARCHAL A 180 

Avonc• ollumeur 

/ 

15 J 
V 

/ V 
lL 

V 
--

I 10 

/ 
I 

I I 

I t;f--c-
' 

11 --- -

V I 

/1 I 

I I 
0 500 1000 1500 2000 !..fnn ollumNr 

CONTROLE VAN EEN STROOM VERDELER OP DE TESTBANK 

1. Controleer de toestand van de contactpunten en stel 

de I ichthoogte af. 

2. Monteer de stroomverdeler op de testbank en sluit 

de negatieve aansluiting van de bobine op de test

bank aan op de primaire aansluiting van de stroom

verdeler. 

3. Controleer de isol atie van het s ecundaire circuit. 

Stel de vonkbruggen van de testbank af op 15 mm. 

Sluit de secundaire kabel van de bobine aan op de 

centrale aansluiting van de stroomverdelerkap en 

sluit de bougiekabels aan op de vonkbruggen. 

L aat de stroomverdeler gedurende 15 min. met 

1000 tlmin. draaien. De vonken moeten ononder

broken overspringen. 

4. Controleer de vonken t.o.v. el kaar. 

De onderlinge afwijking op de gradenboog mag bij 

elk toerental niet meer dan 1030' bedragen; maxi

mum toerental van de stroomverdeler: 2000 tlmin. 

5. Controleer de contac thoek. 

DUCEL L IER stroomverdeler: 

SEV MARCHAL stroomverdeler: 59 ± 20 

6. Controleer de automatis c he vervroeging 

De vervroegingscurve moet tussen de bovenste en 

onderste I ijnen van bovenstaande grafiek I iggen. 

OPMERKING: 

a) Het is moge! ijk de spanning van de veertjes van 

het vervroegingsmechanisme te wijzigen, door 

de aansluithaakjes van de veertjes enigszins te 

verbuigen. 

o) Control eer de veerspanning van het onderbreker

hamertje wanneer er een vonk wordt gevormd 

buiten de vier normale standen: 

DUCEL L I  ER stroomverdel er 700 tot 850 gr. 

SEV MARCHAL stroomverdeler: 850 tot 1000 gr. 

7. Control eer de isolatie van het primaire circuit. 

Breng de stroomverdeler, zonder condensator, 

op een temperatuur van 60° C. Zet de onder

brekerpunten open en sluit een wisselspanning 

van 110 Volt - met tussenschakeling van een 

lamp in serie- aan op de positieve aansluiting 

van de stroomverdel er en de massa. L aat de 

lamp en de stroomverdeler gedurende 1 minuut 

onder spanning staan. De lamp mag niet gaan 

branden, anders is er een defekt in de isolatie. 

8. Control eer de condensator. 

a) Controleer de isolatie: 

Sluit de uitgangsdraad van de condensator en het 

huis gedurende 1 minuut op een wisselspanning 

van 110 Volt; sluit tevens een lamp aan in serie. 

Indien de lamp gaat branden, wijst dit erop dat 

de isolatie defekt is. 

b) Controleer de capaciteit: 

Gebruik een conden satertester. 

De capaciteit van de condensator moet liggen 

tussen 0,21 en 0,23 mF. 
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AFSTELLING VAN HET ONTSTEKINGSTIJDSTIP. 

OPMERKING: Het gat in het vliegwiel geeft een voor

ontsteking aan van 120. 

AFSTEL U NG. 

9. Verwijder de motorkap, de vloerbedekking en de 

vloer pi aat, rechts voor. 

10. Controleer of de lichthoogte van de contactpunten 

0,4 mm bedraagt; stel deze zonodig af. 

11. Zoek het ontstekingstijdstip van de motor als volgt 

op: 

a) Draai de krukas rond, tot de eerste cilinder aan het 

einde van zijn compressieslag staat. 

b) Steek een pen "A" met een diameter van 6 mm in 

het hiervoor bestemde gat van het vliegwielhuis 

c) Draai de krukas langzaam rond, tot de pen in het 

gat van het vliegwiel valt. Op dat moment staat 

de motor op het ontstekingstijdstip (1e cilinder). 

12. Stel de stroomverdeler af: 

a) Draai de stelschroef voor de octaanregelaar (1) op 

het midden van zijn slag; het hefboompje (a) moet 

naar beneden gekeerd zijn. 

b) Sluit een controlelampje aan op de condensator

aansluiting en op de massa. 

c) Draai de klembout van de stroomverdeler los. 

d) Zet het contact aan. 

e) Draai het stroomverdelerhuis langzaam I inksom tot 

het lampje gaat branden. Op dit moment beginnen 

de contactpunten te openen. 

13. Breng de rechter vloerplaat, de vloerbedekking en 

de motorkap aan. 
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