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TESTEN VAN EEN PARIS-RHONE A 13 R 52 OF 

EEN DUCELLIER 7530 A WISSELSTROOMDYNAMO 

OP DE WAGEN 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN: 

Door bepaalde verkeerde handel in gen kan de wissel

stroomdynamo worden vernield; houd om die reden 

de volgende regels aan: 

1e. Laat een wisselstroomdynamo nooit draaien zonder 

dat deze op een accu is aangesloten 

2e. Verwissel nooit de+ en -aansluitingen op de wis

selstroomdynamo of op de accu 

3e. Controle op de opbrengst van de wisselstroom

dynamo dient te worden uitgevoerd bij een goed 

geladen accu 

4e. Controleer de werking van de wisselstroomdynamo 

nooit door de+ en de massa aansluiting. of de EXC 

en de massa met elkaar te verbinden. 

Se. Verwissel de draden aan de spanningsregelaar 

niet. 

Be. Tracht niet een wisselstroomdynamo met de hand 

op gang te brengen; dit is nimmer nodig en schade 

aan de wisselstroomdynamo en spanningsregelaar 

zullen er het gevolg van zijn 

7e. Plaats geen condensator op de EXC aansluiting 

van de spanningsregelaar of van de wisselstroom

dynamo. 

Be. Sluit nimmer een snellader op de accu aan en ge

bruik nooit een elektrisch lasapparaat. zonder 

eerst beide accukabels te hebben losgenomen 

CONTROLE 

1. Controle op de opbrengst van de wisselstroom

dynamo 

De opbrengst van de wissel stroomdynamo moet ge

meten worden bij een maximale bekrachtiging van 

het veld (rotor). 

a) Verwijder de massakabel van de accu. 

b) Verwijder de bekrachtigi ngsdraad (gele manchet) 

van de EXC-aansluiting (1) en de draad (Zwarte 

manchet) van de '"t"" aan si uiting (2) van de wis

sel stroomdynamo (i sol eer deze draden van de 

massa). 

c) Verbind m.b.v een draad met een minimale dia

meter van 0,12 mm de+ aansluiting (2) met de 

EXC aansluiting ( 1) van de wissel stroomdynamo 

d) Sluit een ampèremeter in serie en een weerstand 

parallel met het laadcircuit: 

- Verbind de + van de amp. meter met de + aan

siuiting (2) van de wissel stroomdynamo. 

- Verbind de-aansluiting van de amp. meter 

met de losgemaakte stroomtoevoerdraad. 

-SI u i t de regel bare weerstand aan tussen de -

aansluiting van de amp. meter en de massa. 

e) SI u i t een voltmeter als volgt parallel aan in het 

I aadstroomci rcuit: 

- Verbind de+ aansluiting van de voltmeter met 

de+ aansluiting (2) van de wisselstroomdyna

mo. 

- Verbind de-aansluiting van de voltmeter met 

de massa. 

f) Sluit de massakabel aan op de accu. 

g) Start de motor en laat deze stationair draaien. 

Verhoog het motortoerental langzaam tot 750 

toeren per min. (1350 toeren per min. van de 

dynamo) en verdraai de regel bare weerstand 

teneinde een spanning van 14 V te bereiken. 

De stroomsterkte moet nu 12 Amp. bedragen. 

Verhoog het motortoerental tot 1680 toeren per 

min. (3000 toeren per min. van dynamo) en ver

draai de weerstand tot een spanning van 14 V 

wordt verkregen. De st roomsterkte di ent nu 33 

Amp. te bedragen. Indien deze waarde niet 

worden bereikt, moet de dynamo worden gerevi

seerd. 

h) Zet de motor af. 

i )  Verwijder de massakabel van de accu. 

j )  Maak de aansluitingen van de meetapparatuur 

I os en si uit de twee draden van de draadbundel 

aan op de wisselstroomdynamo: 

- draad met zwarte manchet op+ aansluiting (2), 

-draad met gele manchet op EXC-aansluiting 

( 1). 

k) Zet de massakabel op de accu vast. 



HANDELING Nr. H78.532-0a: Testen van een wisselstroomdynamo. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLANCO 
 


	H199wit

