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Demontage. 

1. Verwijder de drie montagebouten van de wissel

stroomdynamo. Neem het voorschild (5) tezamen met 

de rotor (6), de ventilateur (3) en de poelie (2) los van 

de diodenhouder (8) en de stator (7). 

2. Demontage van het voorschild (5). 

a) Verwijder de moer (1) van de poel ie. Zet de poelie 

m.b.v. een gebruikte riem vast; plaats het ene eind in 

de bankschroef. Draai de moer los. 

b) VerwiJder de poelie (2), de ventilateur (3), de spie 

(9) en afstandsring (4). 

c) Verwijder de rotor (6) uit het voorschild (5) door 

met het asuiteinde op een stuk hout te tikken. 

3. Verwijder stator (7) van de diodenhouder (8), na de 

draden te hebben verwijderd. 

4. Verwijderen van de positieve diodenbrug (10) . 

OPGELET: Verlies de verschillende isolatiestukjes 

niet. 

a) Verwijder de bevestigingsbout (12) van de positie

ve borstelhouder (13) en van de veldstekker (11). Ver

wijder de borstelhouder (13). 

b) Verwijder de+ aansluiting (14). 

c) Verwijder de bout ( 19). 

d) Maak de drie· uitgangen (15) van de dioden los van 

de drie aansluitklemmen. 

e) Verwijder de aansluitklem (18). 

f) Verwijder de brug (10). 

5. Verwijder de negatieve borstelhouder (17), na de be

vestigingsbout (16) te hebben verwijderd. 
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6. Controleren van de onderdelen. 

a) Controle van de negatieve dioden (gemonteerd). 
Sluit de+ pool van een 12 Volts accu op het dio
denschild aan en schakel een 12 Volts controle
lampj e in serie. 
SI u i t de - pool van de accu achtereenvolgens aan 
op elke uitgang van de drie dioden. Bij elke diode 
moet de lamp oplichten. 

- Sluit de draden omgekeerd aan; hierbij mag de 

lampniet oplichten. 

Wanneer dit resultaat niet wordt bereikt, moet het 

diodenschild worden vervangen. 

b) Controle van de positieve dioden (gemonteerd). 
Sluit de- pool van een 12 Volts accu op de dio
denbrug aan en schakel een controlelampje in 

serie. Sluit de+ pool achtereenvolgens aan op 

de uitgangen van de drie dioden. Bij elke diode 
moet de lamp oplichten. 

- Bij omgekeerd aansluiten van de draden mag 

de lamp niet oplichten. 

In het tegenovergestelde geval moet de positieve 
diodenbrug worden vervangen. 

c) Controle van de stator. 
Controleer de isolatie van de wikkelingen met 
een wisselstroom van 110 V (110 V lamp in 
serie) tussen een der drie uitgangen van de wikke
ling en de massa van de sta tor. 
De lamp mag niet gaan branden; indien dit wel 
het geval is, betekent dit kortsluiting in de wik
kelingen en moet de stator worden vervangen. 
Controleer de weerstand van de fasen. De weer
standen tussen twee willekeurige fase-uitgangen 

moeten op 5% na onderling gelijk zijn; weerstands
waarde 0,26 Ohm. 

d} Controle van de rotor. 

Controleer de isolatie van de wikkeling met een 
wisselstroom van 110 V (110 Volts lamp in serie) 
tussen een sleepring en de massa van de motor. 
De lamp mag niet oplichten; in het tegenovergestel
de geval is er een kortsluiting in de wikkelingen 
en moet de rotor worden vervangen. Controleer de 
weerstand van de wikkeling met een Ohmmeter. 

De weerstand tussen beide sleepringen (5) moet 

4,4 Ohm± 5% bedragen. Controleer het uiterlijk 
van de ringen. Reinig ze met een in trichloore
thyleen gedrenkte doek en pol ijst ze met fijn 
schuurpapier (600). 

e) Controle van de borstels. 

Controleer de borstels en reinig de borstelhou
ders (4). 
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7. Montage van het diodenschild (11). 

a) Breng de postieve diodenbrug (1) aan. 

Monteer de aansluiting (9) op het schild (11) met 

het vierkante gedeelte in de brug (1). 

Breng de ringen en isolatieblokjes aan op de bin

nenzijde van het diodenschild (11). 

Monteer het brugstuk ( 1). 

5 Monteer de bout (10) en zet de moer (12) vast. 

Monteer de+ aansluiting 5 met de moer (13). 

Monteer de bevestigingsmeer van de brug (1) op de 

aansluiting (9). 

Bevestig de positieve borstelhouder (4). 

Breng vanaf de buitenzijde van het schild (11) de 

bevestigingsbout (3) met isolerende ring (14) aan. 

PI aats de stekker (2) op de bout (3) zet de bout 

met de moer vast. 

b) Controleer de isolatie van de brug (1) t.o.v. het 

diodenschild (11) m.b.v. een Ohmmeter (op deze 

wijze controleert men of alle isolatiestukken goed 

werden gemonteerd). 

c) Plaats de negatieve borstelhouder (8) en zet de 

bevestigingsbout (7) en de moer (18) vast. 

d) Sluit de klemmen (6) van de dioden aan op de 

drie bijbehorende aansluitingen. 

e) Monteer aan de buitenzijde van het schild de iso

lerende dop (17) op de kop van de bout (3). 

8. Monteer de stator (15) in het diodenschild (11) en wel 

zodanig dat de drie fase-uitgangen corresponderen 

2 met de drie aansluitingen. 

Zet de moeren (16) vast ("Onduflex" ringen). 

3 
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9. Monteer de rotor (6) in het voorschild (5). 
Schuif het schild zover mogelijk op de rotoras. 

10. Monteer de poel ie (2). 

Monteer op de statoras :  

- de afstandsring (4), 
- de spie (9), 

- de ventilateur (3), 

- de poel ie (2), 

- de ring en de moer (1). 

Zet de poeliemoer vast, terwijl de poelie wordt 

tegengehouden (zie par. 2). 

Aantrekkoppel : 4±0,4 mkg. 

11. Monteer het voorschild (5) tezamen met de rotor (6), 

de ventilateur (3) en de poelie (2) op het dioden

schild (8) met de stator (7). 

Controleer of het ontluchtingsgaatje (c) niet is ver

stopt. 

OPME RKING: Om breuk van de borstels te voorkomen, 

zet men deze vast (veer samen gedrukt) m.b.v. twee 

naalden van 2 mm diameter (met afgeplat uiteinde) 

die door de gaten (a) en (b) naar binnen worden ge

bracht. 

(Deze naalden kunnen worden vervaardigd uit las

draad van 2 mm diameter). 

12. Breng de drie montagebouten aan en zet ze vast. 

Controleer of de rotor vrij draait. 

NB: De dioden mogen niet worden vervangen. 

4 
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DEMONTAGE. 

13. Verwijder: 

- de bout (2). 
- de stofkap (1). 

14. Verwijder de drie moeren (4). 
Verwijder de drie statordraden (3) van hun aan
sluitingen. 

15. Verwijder: 
- de twee bouten (6), 
- de borstelhouder (5) met borstels (naar boven 

uitnemen). 
- de drie montagebouten (7). 

Neem het voorschild (9) tezamen met de rotor, de 

ventilateur (10) en de poelie (11) los van het dio

denschild (8). 

5 
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16. Demontage van het voorschild (5). 

a) Verwijder de poeliemoer (1). Zet de poelie 

(2) m.b.v. een gebruikte riem vast; plaats het 

ene eind in de hals van de poelie en het andere 

eind in een bankschroef. Draai de moer (1) los. 

b) Verwijder de poelie (2}, de ventilateur (3), de 

halve-maanspie (6) en de afstelringen (4). 

c) Verwijder de rotor (7) uit het voorschild (5) door 

met het uiteinde van de rotoras op een stuk hout 

te tikken. 

17. Verwijder de stator (8) van het diodenschild (9). 

18. Verwijderen van de diodenbrug (10). 

a) Verwijder de moer (13). 

Verwijder: 

- de "Onduflex" ring (12) 

- de kraagring (11) 

van de- aansluiting. 

b) Verwijder de moer (15). 

Verwijder: 

- de platte ring, 

- het isolatieblokje (14) 

van de+ aansluiting. 

Verwijder de diodenbrug (10) door de openingen 

"a" uit het diodenschild (9). 
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19. Demontage van de diodenbrug. 

Verwijder: 

- de moer (10), 

- de "Onduflex" ring (9), 

- de kraagring (8), 

- de moer (7), 

- de "Onduflex" ring (6) 

van de- aansluiting (1). 

Verwijder: 

- de moer 111), 
- de platte ring (12), 

- het isolatieblokje (13), 

- van de- aansluiting (16). 

Maak de zes diodenuitgangen los van de aanslui

tingen "a". 

Verwijder: 

- de negat ieve diodenbrug (5), 

- de isolatlering (3). 

Verwijder de moer (15). 

Maak de postieve diodenbrug(2) los van de positieve 

(16) en negatieve (1) aansluiting. 

20. Controle van de onderdelen. 

a) Controle van de negatieve dioden (gemonteerd 

op de negatieve diodenbrug (5). 

Sluit de+ pool van een 12 Volts accu op de 

negatieve diodenbrug (5) aan en schakel een 

controlelampje in serie. 

Sluit de- pool van de accu achtereenvolgens 

aan op de uitgangen van de drie dioden. 

Bij elke diode moet de lamp oplichten. 

Sluit de draden omgekeerd aan; hierbij mag de 

lamp niet oplichten. 

Wanneer dit resultaat niet wordt bereikt, moet 

de negatieve diodenbrug (5) worden vervangen. 
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b) Controle van de positieve d ioden (gemonteerd op de 

positieve diodenbrug 1). 

1 Sluit de-pool van een 12 Volts accu aan op de 

positieve diodenbrug en schakel een controlelampje 

in serie. 

Sluit de+ pool achtereenvolgens aan op de uit-

gangen van de drie dioden. 

Bij elke diode moet de lamp oplichten. 

Bij het omgekeerd aansluiten van de draden mag 

de lamp niet oplichten. 

In het tegenovergestelde geval moet de positieve 

diodenbrug (1) worden vervangen. 

c) Controle van de stator. 

Controleer de isolatie van de wikkelingen met een 

wisselstroom van 110 V (110 Volts lamp in serie) 

tussen een der drie uitgangen van de wikkeling en 

de massa van de stator. 

De lamp mag niet gaan branden; indien dit wel het 

geval is, betekent dit kortsluiting in de wikkel in-

gen en moet de stator worden vervangen. 

2 
Controleer de weerstand van de fasen. 

De weerstanden tussen twee willekeurige fase-uit-

gangen moeten op 5% na onderling gelijk zijn; weer-

standswaarde 0,25 Ohm. 

d) Controle van de rotor. 

Controleer de isolatie van de wikkeling m.b.v. een 

wisselstroom van 110 V (lamp van 110 V in serie) 

tussen een sleepring en de massa van de motor. 

De lamp mag niet oplichten; in het tegenoverge-

stelde geval is er een kortsluiting in de wikkeling 

en moet de rotor worden vervangen. 

Controleer de weerstand van de wikkeling m.b.v. een 

4 Ohmmeter. De weerstand tussen beide sleeprin-

gen (2) moet ± 4, 7 Ohm bedragen. 

Controleer het uiterlijk van de ringen (2), re1n1g 

ze met een in trichloorethyleen gedrenkte doek en 

polijst ze met schuurpapier (600). 3 

e) Controle van de borstels (3). 

Controleer de borstels en reinig de borstelhouder 

(4). 
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MONTAGE. 

21. Montage van de diodenbrug. 

- Monteer de+ aansluiting (16) in de diodenbrug 
(2) Houd de+ aansluiting (16) vast bij het aan
draaien van de moer (15). 

- Monteer de- aansluiting (1) in de diodenbrug (2). 

- Monteer op de positieve en negatieve aanslui-

tingen (16 en 1): 

- het isolatieblokje (3), 

- de negatieve diodenbrug (5). 

Zet de moer (7) vast ("Onduflex" ring). 

- Monteer voorlopig op de- aansluiting (1): 

- de kraagring (8), 

- de "Onduflex" ring (9), 

- de moer (10). 

- Monteer voorlopig op de+ aansluiting (16): 

- het isolatieblokje (13), 

- de "Onduflex" ring (12), 

- de moer (11). 

Sluit op de aansluitklemmen "a" van de isola

tiering (3) de diodenuitgangen aan. 

Draai voorlopig de moeren (4) op de buitenste 

aansluitingen en draai de moer (14) (de langste) 

op de middelste aansluiting. 
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22. Monteer de diodenbrug (10) in het diodenschild (9). 

Controleer of de moeren (12) en (13) voldoende 

zijn losgedraaid, zodat het geheel (10) in de gaten 

"a" en ''b" van het diodenschild (9) kan worden 

aangebracht. Plaats de kraagring (11) en het iso

latieblokje (14). Zet de moeren (12) en (13) vast. 

23. Monteer de stator (8) in het diodenschi ld.(9) en 

richt hem daarbij zodanig dat de drie fase-uit

gangen corresponderen met de drie aansluitklem

men (15), (16) en (17). Zet de moeren op de 

buitenste aansluitklemmen (15) en (17) vast. Zet 

de moer (16) (de langste) op de middelste klem 

vast. 

24. Monteer de rotor (7) voorzien van het lager in het 

diodenschild (9). Breng het lager zover mogelijk in 

het schild aan, door een lichte druk uit te oefenen 

op het rotoruiteinde teneinde op die wij ze de 

weerstand te overwinnen van de 0-ring, die zich· 

in de lagerboring (9) bevindt. 

25. Monteer het voorschild (5) op de stator (8), waarbij 

deze gericht moet worden zoals op nevenstaande 

foto is afgebeeld. 

Verbind het voorschild (3) met het diodenschild 

(9) met de drie bouten (18) ("Onduflex" ring 

onder moer). 

Zet de moeren vast met 0,5 mkg. 

26. Monteer op de rotoras (7) : 

- de stelringen (4), 

7 

- de halve maanspie (6), 

- de poelie (3) met de koelbladen naar het voor-

schild (5) gekeerd, 

- de poelie(2), 

- de moer (1). 

Zet de moer (1) van de venti lateur vast als be

schreven in par. 4. 

Aantrekkoppel : 4,5 mkg. 

8 
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27. Montage van de plastic stofkap (1). 

Schuif de plastic stofkap (1) onder de twee lipjes 

"a" en zet de kap vast m.b.v. de bout (2) (kartel

ring onder boutkop). 

28. Montage van de borstelhouder (4). 

Plaats de positieve borstel (6) in de borstel

houder (4). Zet de houder vast met de bout (5) en 

de moer (7) (platte ringen onder de boutkoppen). 

Breng de negatieve borstel (3) aan en houd deze 

met de hand vast. 

29. Breng de borstelhouder (4) voorzien van de bor

stel in het diodenschild aan. 

Zet de twee bevestigingsbouten (8) vast (platte 

ringen onder boutkoppen). 

11 
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