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LAADSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het laadsysteem bestaat uit een wisselstroomdynamo met regelaar, dat stroom opwekt voor de verbruikers in de wagen
en de accu geladen houdt.

Drie merken wisselstroomdynamo 's worden in de Taunus/Cortina modellenserie gebruikt; deze zijn:

Lucas 15AC R, 17AC R en 18AC R;
Bosch G1-28A, K1-35A en K1-45A;
Femsa ALD-12-32, ALD-12-33

r
.

Alle drie merken wisselstroomdynamo 's zijn aan de voorzijde van de motor gemonteerd en worden aangedreven door
de zelfde V-riem als de waterpomp met een toerental dat ongeveer twee keer zo hoog is als het motortoerental.
De drie merken wisselstroomdynamo ' s werken alle op het zelfde principe en wekken wisselstroom op, die gelijkge-
richt wordt door diodes voor de elektrische uitrusting van de wagen. Alle merken zijn doordacht gefabriceerd, d.w.z.
dat een ingebouwde spanningsregelaar de spanning begrenst tot een maximum van ongeveer 14 Volt.
De Lucas en Bosch wisselstroomdynamo ' s zijn voorzien van een ingebouwde spanningsregelaar, welke aan de achter-
zijde van de dynamo is gemonteerd. De Femsa wisselstroomdynamo 's zijn voorzien van een aparte spanningsregelaar
die in het motorcompartiment is gemonteerd.
Een waarschuwingslampje op het dashboard gaat branden als de wisselstroomdynamo uitvalt.

De wisselstroomdynamo bevat een stator, in een aluminium huis, waarin een rotor draait. De rotoras draait aan
weerszijden in kogellagers. Sleep-kontakten worden gebruikt om het veld van de rotor van stroom te voorzien via
twee koolborstels.

De ingebouwde gelijkrichter wordt gekoeld door een ventilator, die aan de voorzijde van de wisselstroomdynamo
achter de poelie is gemonteerd.

Fig. 1. A = Bosch G1-28A, K1-35A en K1-45A
B = Lucas 15, 17 en 18 AC R
C = Femsa ALD 12-32 en 33
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LAADSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

De 12 Volts lood/zuuraccu is aan de rechterzijde in het motorcompartiment gemonteerd en is onderdeel van de elek -
trische installatie met min aan massa. De accu is van het type waarbij elke cel afzonderlijk gevuld kan worden.
Vier typen accu 's van verschillende capaciteit kunnen worden gemonteerd, afhankelijk van de bestemming en het type
motor. Elk type heeft een doorzichtige bak, waardoor het peil van het zuur zichtbaar is.

Het zuur van de accu moet ongeveer 6 mm boven de platen staan, anders oxyderen de negatieve platen zeer snel,
waardoor deze cel onbruikbaar wordt.

Indien een accu geheel ontladen is, zal de inwendige weerstand stijgen evenals de spanning op de poolklemmen.
Indien deze klemspanning de afgeregelde spanning nadert, dan zakt onmiddellijk de laadstroom. In dit geval moet de
accu met een acculader worden opgeladen. Zie Technische Gegevens voor de aanwijzingen over het meten en laden
van de accu.

Attentie: het is niet noodzakelijk de accukabels los te nemen om de accu op te laden.

De volgende maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de wisselstroomdynamo, accu of bedrading
wordt beschadigd.

1. Maak altijd de massakabel los van de accu, voordat de bedrading van de wisselstroomdynamo wordt losgemaakt.

2. Maak de accukabels niet los, wanneer de motor draait.

3. Indien de accu weer wordt aangesloten of wanneer een extra accu wordt gebruikt tijdens het starten, moeten de
kabels goed worden aangesloten, min aan min en plus aan plus.
Wanneer de kabels verkeerd worden aangesloten, wordt de wisselstroomdynamo beschadigd.

WERKING

De wisselstroomdynamo wekt wisselstroom op doordat het magnetisch veld van de rotor draait in de stator. De stroom
wordt aan de veldwikkelingen geleverd via twee koolborstels. De diameter van de sleepringen waartegen de kool -
borstels kontakt maken, is klein zodat de omtreksnelheid minimaal is om borstelslijtage te beperken. De in de stator
opgewekte wisselstroom wordt door diodes gelijkgericht. De elektronische spanningsregelaar begrenst de spanning van
de wisselstroomdynamo tot maximaal 14 Volt.

Wanneer de accu ontladen is, laadt de wisselstroomdynamo deze op tot 14 Volt. Indien deze spanning is bereikt,
gaat de wisselstroomdynamo minder stroom leveren. De spanningsregelaar regelt de spanning door de veldstroom zono -
dig in en uit te schakelen.
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Fig. 2 Bosch G1-28A en KL-45A Wisselstroomd ynamo

1Ventilator

	

5. Achterste lager

	

9. Stator

	

13. Afstandsring
10. Sleepcontacten

	

14. Poel ie2. Afstandsring

	

6. Achterste lagerschild
3. Voorste lagerschild

	

7. Borstelhouder en regelaar

	

11. Rotor

4. Drukplaat

	

8. Gelijkrichter
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Fig. 3 Lucas 15, 17 en 18 ACR wisselstroomdynamo's

1. Regelaar

	

4. Achterste lager
2. Gelijkrichter

	

5. Voorste lager
Stator

	

6. Voorste lagerschild

7. Poel ie
8. Ventilateur
9. Rotor

10. Sleepring
lagerschild11. Achterste

12. Zener diode
13. Deksel
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-n Fig . 4 Femsa ALD U-32/33 wisselstroomd ynamo Dv v
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LAADSYSTEEM

CONTROLE- EN AFSTELWERKZAAMHEDEN

Bij elke onderhoudsbeurt moet de spanning van de V-
riem en het aantrekkoppel van de bevestigingsbouten
van de wisselstroomdynamo worden gecontroleerd.

V-RIEM AFSTELLEN

1. Draai de bouten van de stelbeugel en de wissel -
stroomdynamo los, zi fig. 5.

2. Draai de wisselstroomdynamo van de motor af, zodat
de V-riem wordt gespannen.

Fig. 5. Bevestigingsbouten van de wisselstroomdynamo

3. Controleer de speling van de riem; deze moet onge-
veer 13 mm kunnen worden ingedrukt, zie fig. 6.

Eventueel kan een riemspanningsmeter worden ge-
bruikt, zie fig. 6. Zie voor de riemspanning de
Technische Gegevens.

4. Zet de bouten weer vast.

Fig. 6. Vrije slag V-riem tussen krukaspoelie en
wisselstroomdynamo

SPECIALE GEREEDSCHAPPEN

Engelse uitvoering Europese uitvoering Duitse uitvoering Gereedschapbenaming

Benodigd speciaal gereedschap:
geen
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LAADSYSTEEM

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - INHOUD

zie *

LAADSYSTEEM
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Accu
31

	

211

	

Accu test X X X X X
31 214

	

Accu - verwijderen en aanbrengen X X X X X

Wisselstroomdynamo Type 'A' (Bosch)
Laadsysteem testen X X X X X

31 414

	

Wisselstroomdynamo uit- en inbouwen X X X X X
31

	

414 8 Wisselstroomdynamo repareren
(wisselstroomdynamo uitgebouwd) X X X X X

31

	

474

	

Koolborstels vervangen X X X X X
31

	

484

	

Poelie van wisselstroomdynamo verwijderen X X X X X
en aanbrengen

31 514

	

Spanningsregelaar uit- en inbouwen - 31 474 X X X X

Wisselstroomdynamo Type 'B' (Lucas)
Laadsysteem testen X X X X X

31 414

	

Wisselstroomdynamo uit- en inbouwen X X X X X
31

	

414 8 Wisselstroomdynamo repareren
(wisselstroomdynamo uitgebouwd) X j X X X X

31

	

474

	

Koolborstels vervangen X X X X X
31

	

484

	

Poelie van wisselstroomdynamo verwijderen X X X X X
en aanbrengen

31

	

514

	

Spanningsregelaar uit- en

	

inbouwen X X X X X

Wisselstroomdynamo Type 'C' (Femsa)
Laadsysteem testen X X X X X

31 414

	

Wisselstroomdynamo uit- en inbouwen X X X X X
31 414 8 Wisselstroomdynamo repareren

(wisselstroomdynamo uitgebouwd) X X X X X
31 474

	

Koolborstels vervangen X X X X X
31 484

	

Poelie van wisselstroomdynamo verwijderen X X X X X
en aanbrengen

31 514

	

Spanningsregelaar uit- en inbouwen X X X X X

* N.B.: Ook van toepassing voor enkele typen van dit model
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LAADSYSTEEM

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - BESCHRIJVING

31 211 ACCU TESTEN

1. Open de motorkap, leg dekens over de voorspat -
schermen.

2. Reinig de accu en controleer de toestcnd m.b.v.
een zuurweger en een accutester.

Controleer het g. )van het elektroliet van elke cel,
fig. 7. Indien de accu vol is, moet het s. g. van het
elektroliet minimaal 1,275 bedragen. Indien men de
belastingtest uitvoert, mag de spanning niet onder de
8 V komen. Indien deze minder is, dan is de accu
defect.

3. Verwijder de dekens, sluit de motorkap.

Fig. 7. Controle van het s. g. van het elektroliet

31 214 ACCU - VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg dekens over de voorspat-
schermen.

2. Neem de accukabels los.

3. Verwijder de bevestigingsbout, zie fig. 8, de klem
en de accu.

Aanbrengen

4. Plaats de accu in de wagen en zet de klem vast.

5. Sluit de accukabels aan.

6. Smeer de accupolen met vaseline in.

7. Verwijder de dekens en sluit de motorkap.

Fig. 8. Klembout van de accu
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LAADSYSTEEM

LAADCIRCUITTEST - WISSELSTROOMDYNAMO - .
TYPE 'A' (BOSCH)

Open de motorkap en leg dekens over de voorspat-
schermen.

2. Controleer de spanning van de V-riem, zie fig. 9.

De V-riem moet tussen de waterpomppoelie en de
dynamopoe l i e 13 mm kunnen worden ingedrukt.

Controleer eventueel de V-riemspanning met een
spanningsmeter, zie fig. 6. Zie voor de spanning
Technische Gegevens.

3. Controleer de toestand van de accu.
Zie onder bewerkingsnummer 31 211.

BOSCH

Fig. 9. Controle van de V-riemspanning

4. Controleer de bedrading van het laadsysteem, zie
fig. 10.

Trek de stekker uit de wisselstroomdynamo. Zet het
kontakt aan. Sluit een Voltmeter met een meetbe-
reik van 0-20 Volt, 'B' in fig. 10 , aan tussen een
goed massapunt en de aansluitingen van de multi-
stekker 'A'. De spanning moet gelijk zijn aan de
accuspanning. Indien de spanning 0 is, is het cir-
cuit onderbroken.

Fig. 10. Controle van de bedrading van het laadcircuit
A = multistekker
B = Voltmeter

5. Sluit een Ampèremeter aan, zie fig. 11.

6. Zet de koplampen aan, de aanjager van de verwar-
ming en de achterruitverwarming. Start de motor en
laat deze met ongeveer 3000 t./min draaien.
Varieer de' weerstand zodat de laadstroom toeneemt.
Het opgegeven vermogen moet worden bereikt zonder
dat de spanning onder de 13 V komt.

7. Zet het kontakt af en verwijder de Ampèremeter.

Fig. 11. Controle van het vermogen van de wisselstroom-
dynamo
A = Ampèremeter
B = Voltmeter
De weerstand moet 30 A bedragen l,L
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LAADSYSTEEM

'-s

BOSCH

8. Sluit een Voltmeter aan tussen de accu en de wis -
selstroomdynamo en sluit de multistekker van de
spanningsregelaar weer aan, zie fig. 12.

9. Zet de koplampen aan, start de motor en controleer
het spanningsverlies.

Laat de motor met 3000 t./min draaien. Is de span -
ning hoger dan 0,5 V, dan geeft dit een te hoge
weerstand in het laadcircuit aan en moet dit worden
verholpen.

IO.Zet het kontakt uit en verwijder de Voltmeter.

Fig. 12. Spanningsverlies in de bedrading aan de
' pluszi jde ' controleren
V = Voltmeter

11. Sluit een Voltmeter aan tussen de wisselstroomdynamo
en de massa, zie fig. 13.

12.Zet de koplampen aan, start de motor en controleer
het spanningsverlies.

Laat de motor met 3000 t./min draaien. Is het span-
ningsverlies hoger dan 0,25 V dan is de weerstand
te groot en moet dit worden verholpen.

13.Zet het kontakt af, schakel de koplampen uit en
verwijder de Voltmeter.

Fig. 13. Spanningsverlies in de bedrading aan de
' minzijde ' controleren
V = Voltmeter

14.SIuit een Volt- en Ampèremeter aan, zie fig. 14.

15.Start de motor en controleer de afgeregelde spanning.

Laat de motor met 2000 t./min draaien en lees de
Ampèremeter af. Als de stroomsterkte daalt tot
3 5 A, dan moet de afgeregelde spanning 13,0-14,5 V
bedragen. 'Is dit niet het geval, dan is de spannings -
regelaar defect.

16.Zet het kontakt af en verwijder de meter.

17. Monteer de multistekker.

18.Verwi jder de dekens en sluit de motorkap.

Fig. 14. Afgeregelde spanning controleren
A = Ampèremeter
V = Voltmeter
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LAADSYSTEEM

31 414 WISSELSTROOMDYNAMO UIT- EN INBOUWEN,
TYPE 'A' (BOSCH)

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat -

schermen.

2. Neem de accukabels los.

3. Trek de multistekker uit e achterzijde van de wis -
selstroomdynamo.

4. Draai de bevestigingsbouten van de wisselstroomdy -
namo los, zie fig. 15.
Draai de wisselstroomdynamo naar de motor.

5. Verwijder de V-riem.

6. Verwijder de bevestigingsbouten en de wisselstroom-
dynamo.

Inbouwen

7. Breng de wisselstroomdynamo op zijn plaats, monteer
de bouten.

8. Monteer de V-riem en stel deze af, zie fig. 16.
Zet de bouten vast.

Stel de V-riem zo af, dat deze tussen de water-
pomppoelie en de wisselstroomdynamo 13 mm kan
worden ingedrukt.

Eventueel kan de V-riemspanning met een spannings -
meter worden gecontroleerd, zie fig. 6.
Zie voor V-riemspanning Technische Gegevens.

9. Monteer de multistekker.

10.SIuit de accu aan.

11.Verwi jder de dekens en sluit de motorkap.

31 414 8 WISSELSTROOMDYNAMO REPAREREN,
TYPE 'A' (BOSCH)

Demonteren

1. Verwijder de moer, de poelie, de ventilator, de af-
standsring en de spie.

2. Verwijder de borstelhouder.

3. Verwijder de bouten en het voorste en achterste
lagerschild.

4. Pers de rotor uit het voorste lager.

5. Verwi jder het voorste lager uit het voorste lager-
schi ld.

6. Verwijder het achterste lager van de rotor, 'A' in
fig. 17.

Ondersteun het voorste lagerschild met een grote
ring, 'D', voorzien van een uitsparing waardoor de
rotoras kan worden geschoven, zie fig. 17.

7. Verwijder de bevesti gi ngsschroeven van de gelijk -
richter en verwijder de gelijkrichter met de stator.

BOSCH

Fig. 15. Bevestigingsbouten wisselstroomdynamo

Fig. 16. V-riemspanning afstellen

Fig. 17. Voorste lager uit voorste lagerschild verwijderen
A=schild
B = pers
C = passende drevel
D = persring
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LAADYSTEEM

8. Verwijder met behulp van een soldeerbout de sta-
toreinden van de gelijkrichter.

Maak gebruik van een punttang om de warmte af
te voeren.

9. Reinig en inspekteet alle onderdelen.

10.Test de diodes als volgt:

Het testen van de positieve diodes. Sluit een 12 V
accu via een 5 W-testlamp aan op een van de diodes.

BOSCH

Fig. 18. A = positieve diodes
B = borstelhouder aansluiting
C = negatieve diodes

11. Sluit de pluszijde van de accu aan de pluszi jde
van de diode, zie fig..'18. en de minzijde van de
accu via het lampje aan de minzijde van de diode.
Zie fig. 19. Wanneer de diode goed werkt, zal
het lampje branden.

12.Voer deze test uit bij de twee overige positieve
diodes.

Fig. 19. A = positieve diodes

13.Draai de klemmen om, d.w.z. de positieve draad
aan de bovenzijde, de negatieve draad aan de on-
derzijde. Wanneer het lampje brandt, is de diode
defekt.

14.Voer deze test uit bij de twee overige positieve
diodes.

Fig. 20. A = positieve diodes
B = borstelhouder aansluiting
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LAADSYSTEEM

31 414 8 (vervolg)

BOSCH

15.Velddiodes testen.
Sluit het testapparaat aan zoals in fig. 20. is weer-
gegeven. Sluit de negatieve klem' aan op de borstel-
houder en de positieve klem aan op de diode. Gaat
het lampje branden, dan is de diode in orde.

16.Test op deze manier de twee overige diodes.
17.Draai de klemmen om. Wanneer het lampje niet

brandt, dan is de diode in orde.
18.Negatieve diodes testen.

Sluit het testapparaat aan op de negatieve zijde van
de diodendrager, zie fig. 18. en sluit de positieve
klem aan op de bovenzijde van een van de diodes.
Sluit de negatieve klem aan op de onderzijde van
de diode, zie fig. 21. Wanneer het lampje brandt,
is de diode in orde.
Test op deze wijze de overige twee diodes.

19.Draai de klemmen om, d.w.z. de negatieve klem
op de bovenzijde van de diode en de positieve klem
op de onderzijde van de diode. Wanneer het lampje
brandt, is de diode defekt.
Test op deze wijze de overige twee diodes.

20. Rotor testen.
(a) Rotorwinding op breuk controleren, fig. 22.

Sluit een Ohmmeter aan tussen de twee sleep-
kontakten. De weerstand moet 3,4 - 3,8 Ohm be-
dragen.

(b) Isolatie van de rotorwinding controleren, fig. 23.
Sluit een wisselstroom van 110 V via een 15 W
testlamp aan op een sleepkontakt en de rotoras.
Wanneer de lamp brandt, is de isolatie defekt.

Fig. 21. A = negatieve diodes

Fig. 22. Controle rotorwinding op breuk

Fig. 23. Controle van isolatie van rotorwinding
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LAADSYSTEEM

BOSCH

21.Státor testen.

(a) Statorwinding op onderbreking controleren, fig. 24.

Sluit een Ohmmeter aan tussen twee van de drie
statorwi kke I ingen . De weerstand moet binnen de
onderstaande specificaties zijn. Herhaal de test
terwijl de derde Istatorwikkeling en één van de
eerder aangesloten wikkelingen zijn aangesloten.
Opnieuw moet de weerstand binnen de onder-
staande specificaties zijn:

28 Amp G1; 0,40 - 0,42 Ohm
35 Amp K1; 0,26 - 0,28 Ohm
45 Amp K1; 0,2 - 0,22 Ohm

(b) Isolatie van statorwikkeling controleren, fig. 25.

Sluit een wisselstroom met een spanning van
110 V via een 15 W testlamp aan op een van
de draden van de statorwinding en de houder.
Indien de lamp brandt, is de isolatie defekt.

Monteren

22.Soldeer de statorwindingen 'A' aan de gelijkrichter,
zie fig. 26.

Gebruik een punttang 'B' om de warmte af te voe-
ren.

Fig. 24. Controle statorwinding op breuk

Fig. 25. Controle isolatie van de statorwinding

Fig. 26. Solderen van de statorwindingen aan de
gelijkrichter
A = statorwindingen
B = punttang
C = soldeerbout
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LAADSYSTEEM

23. Monteer de gelijkrichter met de stator in het achter -
ste lagerschild.

	

v

24. Pers het achterste lager 'A' op de' rotoras 'B', zie
fig. 27.

25. Monteer het voorste lager 'C' in het lagerschild
'D' en zet het lager met de plaat 'B' vast. Mon -
teer het lager en de bevestigingsplaat zoals in fig.
28. is weergegeven.

Fig. 27. Montage achterste lager
A =lager
B = rotoras

D/31/37

	

1

Fig. 28. Montage voorste lager
A = schroeven
B = bevestigingsplaat
C = voorste lager
D = voorste lagerschild
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LAADSYSTEEM

BOSCH

26.Monteer de rotor in het voorste lagerschild.

27.Monteer de rotor met het voorste lagerschild in het
achterste lagerschild.

28.Monteer de borstelhouder.

29.Monteer de drukring, de ventilator, de afstandsring,
de poelje, de veerring en de moer zoals in fig. 29.
is weergegeven.

31 474 KOOLBORSTELS VERVANGEN - WISSELSTROOM-
DYNAMO TYPE 'A' (BOSCH)

Demonteren

1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat -
schermen.

2. Maak de accukabels los.

3. Verwijder de bevestigingsschroeven van de spannings-
regelaar, zie fig. 30. en neem de spanningsregelaar
los.

4. Soldeer de koolborstels los en verwijder de borstels
met de veren.

Monteren

5. Monteer de borstels 'A' en de veren 'B' in borstel-
houder 'C' en soldeer de draden vast, zie fig. 31.

6. Monteer de spanningsregelaar op de achterzijde van
de wisselstroomdynamo.

7. Sluit de ' accu aan.

8. Verwijder de dekens en sluit de motorkap.

D/31/33
Fig. 29. Ventilator, poelje en bijbehorende onderdelen

A = moer

	

E = ventilator
B = veerring

	

F = ring
C = poel ie

	

G= spie
D= afstandsring

Fig. 30. Bevestigingsboutjes van spanningsregelaar

1 CT/316

	

11

Fig. 31. Borstelhouder gedemonteerd
A = borstels
B = veren
C = borstelhouder
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LAADSYSTEEM

BOSCH

31 484 POELIE VAN WISSELSTROOMDYNAMO VER-
WIJDEREN EN AANBRENGEN

Verwijderen

1. Open de motorkap en leg Dekens over de voorspat -
schermen.

2. Maak de accukabels los.

3. Maak de bevestigingsbouten van de wisselstroomdy -
namo los en verwijder de V-riem.

4. Verwijder de bevestigingsmoer en de poelje.

Aanbrengen

5. Monteer de poel ie en zet deze vast.

6. Monteer de V-riem en stel deze af.

Stel de V-riem zo af, dat deze tussen de waterpomp-
poelie en de wisselstroomdynamo 13 mm kan worden
ingedrukt.

7. Sluit de accukabels aan.

8. Verwijder de dekens en sluit de motorkap.

Fig. 32. Bevestigingsbouten van wisselstroomdynamo
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LAADSYSTEEM

LUCAS

LAADCIRCUIT TESTEN - WISSELSTROOMDYNAMO
TYPE 'B' (LUCAS)

1. Open de motorkap, leg dekens over de voorspat-
schermen.

2. Controleer de spanning ?van de V-riem, zie fig. 33.

De V-riem moet tussen de waterpomppoelie en de
wisselstroomdynamo 13 mm kunnen worden ingedrukt.

Eventueel kan de V-riemspanning met een spanning -
meter worden gecontroleerd, zie fig. 6. Zie voor
de juiste spanning Technische Gegevens.

3. Controleer de toestand van de accu.

Zie bewerkingsnummer 31 211.

4. Controleer de bedrading van het laadcircuit, zie
fig. 34.
Trek de multistekker uit de wisselstroomdynamo. Zet
het kontakt aan. Sluit een Voltmeter met een meet-
bereik van 0 - 20 V aan tussen een goed massapunt
en een van beide stekkers in de multistekker. De
Voltmeter moet ongeveer de accuspanning aangeven.
Als de spanning 0 is, is het circuit verbroken.

5. Verwijder de schermkap aan de achterzijde van de
wisselstroomdynamo.

Fig. 33. Spanning V-riem controleren

Dj31/45

0

O

Fig. 34. Controle bedrading laadcircuit
A = multistekker
B = Voltmeter

6. Sluit een Ampèremeter aan, zie fig. 35.

7. Zet het kontakt en de koplampen aan en controleer
of het laadstroomcontrolelampje brandt.

8. Start de motor en controleer het afgegeven vermogen
van de wisselstroomdynamo.

Laat het motortoerental langzaam toenemen tot 3000
t./min. Vergelijk het ampèrage dat de meter aan-
geeft met het ampèrage in de specificaties. Wordt
het ampèrage niet bereikt, dan is de wisselstroomdy -
namo defekt.

9. Zet het kontakt af en schakei de koplampen uit;.
verwijder de Ampèremeter.

Fig. 35. Afgegeven vermogen van wisselstroomdynamo
controleren
A = Ampèremeter
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LAADSYSTEEM

LUCAS

10.SIuit een Voltmeter aan tussen de accu (pluspool)
en de wisselstroomdynamo (plus-aansluiting), zie fig.
36.

11.Zet de koplampen aan, start de motor en controleer
het spanningsverlies.

	

1
i

Laat de motor met 3000 t./min draaien. Kijk op de
Voltmeter. Als de Voltmeter .meer dan 0,5 V aan-
geeft, is de weerstand in de bedrading te hoog en
moet deze worden opgespoord en verholpen.

12.Zet het kontakt af en schakel de koplampen uit.

Fig. 36. Spanningsverlies in de bedrading aan de
positieve zijde controleren
V = Voltmeter

13. S I ui t een Voltmeter aan tussen de minpool van de
accu en de massa van de wisselstroomdynamo, zie
fig. 37.

14.Zet de koplampen aan, start de motor en controleer
het spanningsverlies.

Laat de motor met 3000 t./min draaien. Lees de
Voltmeter af. Als het spanningsverlies hoger is dan
0,25 V is de weerstand in de bedrading te hoog en
moet deze worden opgespoord en verholpen.

15.Zet het kontakt af en schakel de koplampen uit.
Verwijder de Voltmeter.

16.Sluit een Volt- en Ampèremeter aan, zie fig. 38.

17. Start de motor en controleer de afgeregelde spanning.

Start de motor en laat deze met 2000 t./min draai-
en. Lees de Ampèremeter af. Indien de Ampèremeter
minder dan 10 Amp aangeeft, moet de afgeregelde
spanning 13,7 - 14,5 V bedragen. Indien de afgere -
gelde spanning buiten deze waarden valt, is de
spanningsregelaar defekt.

18.Zet het kontakt af en verwijder de meters.

19. Monteer de schermkap aan de achterzijde van de
wisselstroomdynamo en de multistekker. Verwijder
de dekens. Sluit de motorkap.

Fig. 37. Spanningsverlies aan negatieve zijde contro -
leren
V = Voltmeter

Fig. 38. Afgeregelde spanning controleren
A= Ampèremeter
V = Voltmeter
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LAADSYSTEEM

LUCAS

31 414 WISSELSTROOMDYNAMO UIT- EN INBOUWEN
TYPE 'B' (LUCAS)

Uitbouwen

1. Open de motorkap, leg dekens over de voorspat-
schermen.

2. Maak de accukabels los.

3. Trek de multistekker uit de achterzijde van de wis-
selstroomdynamo.

4. Draai de bevestigingsbouten van de wisselstroomdy -
namo los, zie fig. 39. en draai de wisselstroomdy -
namo naar de motor. Fig. 39. Bevestigingsbouten van wisselstroomdynamo

5. Verwi jder de V-riem.

6. Verwi jder de bevestigingsbouten van de wisselstroom -
dynamo en verwijder de dynamo.

Inbouwen

7. Breng de wisselstroomdynamo op zijn plaats en breng
de bevestigingsbouten aan.

8. Breng de V-riem aan, zet de bevestigingsbouten vast.

Stel de V-riemspanning zo af, dat de V-riem tussen
de waterpompnelie en de wisselstroomdynamo 13 mm
kan worden ingedrukt, zie fig. 40.

Eventueel kan de V-riemspanning met een spanning -
meter worden gecontroleerd, zie fig. 6.
Zie voor de juiste spanning Technische Gegevens.

9. Breng de multistekker aan.

10.SIuit de accukabels aan.

	

Fig. 40. V-riemspanning afstellen

11.Verwi jder de dekens en sluit de motorkap.

31 414 8 WISSELSTROOMDYNAMO REPAREREN
(WISSELSTROOMDYNAMO UITGEBOUWD)
TYPE 'B' (LUCAS)

Demonteren

1. Verwijder de moer, de ring, de poel ie, de ventila -
tor, de spie en de afstandsring.

2. Verwijder de schermkap aan de achterzijde van de
wisselstroomdynamo, zie fig. 41.

3. Verwijder de spanningsregelaar.

Fig. 41. Bevestigingsbouten van schermkap aan
achterzijde van wisselstroomdynamo
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LAADSYSTEEM

L UCAS

31 414 8 (vervolg)

4. Verwijder de ontstoringscondensator (indien gemon-

teerd).

5. Verwijder de beschermdiode, 'A ' in fig. 42.

6. Verwijder de borstelhouder.

Fig. 42. Beschermdiode verwijderen
A = diode
B = bevestigingsbout

7. Soldeer de statorverbindingen 'C' in fig. 43 los van
de gelijkrichter 'A' en verwijder de gelijkrichter.
Gebruik tijdens het lossolderen van de statorverbin -
dingen op de gelijkrichter een punttang 'B' opdat
de warmte wordt afgevoerd daar anders de diodes
oververhit raken. Hierdoor kunnen de diodes worden
beschadigd. De gelijkrichter kan uit het huis wor-
den genomen nadat de moer is verwijderd.

8. Test de diodes als volgt:

Positieve diodes controleren. Sluit een 12 V accu
via een testlamp van ongeveer 5 W aan op een van
de diodes zodat een circuit wordt gevormd.

9. Sluit de negatieve klem aan op de positieve zijde
van de gelijkrichter, d.w.z. de centrale plaat of
een van beide lange lippen, zie fig. 45. Sluit de
positieve klem aan op de negatieve zijde van één
de drie diodes op de centrale plaat. Wanneer de
diodes in orde zijn, gaat de lamp branden.

Fig. 43. Statorwindingen lossolderen van de gelijk-
richter
A = gelijkrichter
B = punttang
C = statorverb i nd i ng
D = soldeerbout

Fig. 44. Gelijkrichter
A = velddiodes
B = positieve diodes
C = negatieve diodes
D = veldaansluiting
E = positieve aansluiting
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LAADSYSTEEM

LUCAS

10.Voer de zelfde test uit op de overige twee positieve
diodes.

11.Draai de klemmen om, d.w.z. de positieve klem op
de diode en de negatieve klem op de centrale plaat.
Wanneer het lampje brandt, is de diode defekt.

12.Voer de zelfde test uit op de overige twee positieve
diodes.

Fig. 45. A = positieve aansluiting
B = positieve diodes

13.Velddiodes testen.

Sluit het testapparaat aan zoals in fig. 46 is weer-
gegeven. Sluit de negatieve klem aan op de bo-
venste plaat of op de smalle lip; sluit de positieve
klem aan op een van de drie diodes op de bovenste
plaat. Wanneer de lamp brandt, is de diode in orde.

14.SIuit de positieve klem een voor een aan op de
overige twee diodes.

15.Draai de klemmen om. Wanneer de diodes in orde
zijn, mag de lamp niet gaan branden.

B131/7

	

C

.

	

+

0

O

Fig. 46. A = vélddiodes
B = veldplaat

16.Negatieve diodes testen.

Sluit het testapparaat aan op de negatieve diode -
plaat, zie fig. 47. en sluit de positieve klem aan
op een van de diodes die op de negatieve plaat is
aangebracht. Wanneer de diode in orde is, zal de
lamp gaan branden.

17.Voer 'de zelfde test uit op de overige twee diodes.

18.Draai de klemmen om, d.w.z. de negatieve klem
op de diode en de positieve klem op de plaat.
Wanneer de lamp gaat branden, is de diode defekt.
Voer deze test ook uit op de overige twee diodes.

Fig. 47. A = negatieve diodes
B = negatieve plaat
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LAADSYSTEEM

31 414 8 (vervolg)

LUCAS

19.Verwi jder de bevestigingsbouten en trek de voorzij-
de van de wisselstroomdynamo met de sleepring uit
het voorste lagerschild. Verwijder de stator.

20.Soldeer de draden van het sleepkontakt los en trek
het sleepkontakt van de ring.

21.Pers het achterste lager en de rotor uit het achterste
lagerschi Id.

22.Pers het achterste lager 'A' in fig. 48. van de ro-
toras 'C' af.

Ondersteun het achterste lagerschild met een grote
drukring 'D'; deze drukring moet zijn voorzien van
een uitsparing waardoor de rotoras kan worden ge-
schoven.

23.Verwijder de borgveer 'A' in fig. 49. uit het voorste
lagerschi Id.

Om het verwijderen van de borgveer te vergemakke-
lijken, moet het lagerschild onder een pers worden
geplaatst en lichte druk op de achterzijde van het
lager worden uitgeoefend. Hierdoor wordt de druk
vanaf het lager en de drukring tegen de borgveer
opgeheven en wordt het lagerhuis stevig vastgehou-
den.

24.Verwijder de drukring, het lager en de shims.

25. Reinig en controleer alle onderdelen.

26.Rotor testen.

(a) Rotorwinding op breuk controleren, fig. 50

Sluit een Ohmmeter aan tussen de twee sleep-
kontakten. Zie Technische Gegevens voor de
juiste weerstand.

Fig. 48. Demontage achterste
A= lager
B = pers
C = rotoras
D = ring

ager van rotoras

D/31130

Fig. 49. Borgveer van voorste lager verwijderen
A = borgveer
B = voorste lagerschild

`W41k
1►;

tw41
1!•a,

D/31/5

c^ >
n

Fig. 50. Rotorwinding op breuk controleren
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LAADSYSTEEM

LUCAS

(b) Isolatie van rotorwinding controleren, zie fig.
51.

Sluit een spanning van 110 V wisselstroom via
een 15 W lamp aan op een van de sleepringen
en de rotor. Wanneer de lamp brandt, is de
isolatie beschadigd.

27.Stator testen.

(a) Statorwinding op breuk controleren, zie fig. 52.

Verbind twee van de drie draden van de stator-
wi ndi ngen met een 12 V accu en een testlamp
van niet minder dan 36 W. Herhaal deze test
met de derde statorwinding en een van de win-
dingen die reeds eerder werd getest. In beide
gevallen moet de testlamp branden.

Fig. 51. Isolatie van rotorwinding controleren

Fig. 52. Statorwinding op breuk controleren

Fig. 53. Isolatie van statorwinding controleren

(b) Isolatie van statorwinding controleren, zie fig.
53.

Sluit een spanning van 110 V wisselstroom via
een 15 W lamp aan op een van de draden van
dé statorwindingen. Wanneer de testlamp gaat
branden, is de isolatie defekt.
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LAADSYSTEEM

31 414 8 (vervolg)

LUCAS

Monteren

28. Monteer de voorste lagerschi ldshims, het lager en
de drukring.
Monteer de onderdelen zoals in fig. 54. is weerge-
geven.

N.B.: Indien het originele lager weer wordt gemon-
teerd, moet dit worden verpakt met vet met
een hoog druppelpunt.

29.Monteer de borgveer, 'A' in fig. 55.

Plaats het lagerschild 'B' onder een pers en oefen
lichte druk uit op de achterzijde van het lager.
Hierdoor wordt de montage van de borgveer verge-
makkelijkt daar de groef voor de borgveer vrij komt
en het lagerschild stevig wordt vastgehouden.

30.Monteer het achterste lager op de rotoras.

Let er op dat de draden van de rotor op de juiste
wijze in de groeven in de rotoras zijn gelegd en
pers het lager op zijn plaats op de as.

N.B.: Wanneer het originele lager weer wordt ge-
monteerd, moet dit worden verpakt m'et vet
met een hoog druppelpunt.

31.Monteer de rotor met het lager in het achterste
lagerschi Id.

32 . Monteer de stator, het voorste en achterste lager-
schild.
Trek het geheel samen met behulp van de bouten.

33.Monteer het sleepkontakt en soldeer de rotorwinding
hieraan, zie fig. 56.; gebruik alleen 60/40 soldeer -
tin.

D/31110

Fig. 54. Voorste lager en bijbehorende onderdelen
A = voorste lagerschild

	

F = drukring
B = viltring

	

G= borgveer
C = drukring
D = 0-ring
E = voorste lager

D131112

Fig. 56. Rotorwinding aan sleepkontakt solderen
A = soldeerbout
B = rotorwinding
C = sleepkontakt

D/31/30

Fig. 55. Borgveer van voorste lager monteren
A = borgveer
B = voorste lagerschild
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LAADSYSTEEM

LUCAS

34.Monteer de gelijkrichter en soldeer de statorwindin -
gen er aan vast. Gebruik alleen 60/40 soldeertin.

35.Monteer de borstelhouder, zie fig. 57.

Fig. 57. Borstelhouder monteren
A = borstelhouder
B = klem
C = bout

36.Monteer de beschermdiode.

37. Monteer de ontstoringscondensator.

38.Monteer de spanningsregelaar, zie fig. 58.

Fig. 58. Spanningsregelaar monteren
A = borstelhouder
B = veldaansluiting
C = afstandsring
D = spanningsregelaar
E = bout
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LAADSYSTEEM

LUCAS

39.Monteer de schermkap aan de achterzijde van de
wisselstroomdynamo.

40. Monteer de afstandsring, de spie, de ventilator, de
poelie, de veerring en de moer, zie fig. 59.

31 474 KOOLBORSTELS VERVANGEN
WISSELSTROOMDYNAMO TYPE 'B' (LUCAS)

Verwijderen

1. Open de motorkap en leg dekens op de voorspat-
schermen.

2. Maak de accukabels los.

3. Trek de multistekker los.

4. Verwijder de schermkap aan de achterzijde van de
wisselstroomdynamo.

5. Verwijder de borstelhouder en neem de borstels uit
de borstelhouder, zie fig. 60.

Fig. 59. Ventilator, poelje en bijbehorende onderdelen
A = moer
B = veerring
C = poelie
D = ventilator
E = spie

Fig. 60. Bevestigingsschroeven van borstel

Aanbrengen

6. Breng de borstels, 'B' in fig. 61., aan in de borstel-
houder 'A' en zet de borstels met schroeven vast.

7. Monteer de schermkap aan de achterzijde van de
wisselstroomdynamo.

8. Sluit de multistekker aan.

9. Sluit de accukabels aan.

10.Verwijder de dekens en sluit de motorkap.
D/31161

	

7

Fig. 61. A = borstelhouder
B = borstels

September 1976

	

TAUNUS VANAF ' 76/CORTINA VANAF '77: HOOFDSTUK 31-28

ww
w.

fo
rd

ta
un

us
.n

l



LAADSYSTEEM

31 484 POELIE VAN WISSELSTROOMDYNAMO
'VERWIJDEREN EN AANBRENGEN (LUCAS)

Verwijderen

1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat -
schermen.

2. Maak de accukabels los.

3. Draai de bouten van !de wisselstroomdynamo los en
verwijder de V-riem.

4. Verwijder de moer en de poelje.

LUCAS

Aanbrengen

5. Monteer de poelje en zet de moer vast.

6. Monteer de V-riem en span deze.

De V-riem moet tussen de waterpomppoelie en de
dynamo 13 mm kunnen worden ingedrukt.

7. Sluit de accukabels aan.

8. Verwijder de dekens en sluit de motorkap.

31 514 SPANNINGSREGELAAR UIT- EN INBOUWEN
WISSELSTROOMDYNAMO TYPE 'B' (LUCAS)

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat -
schermen.

2. Maak de accukabels los.

3. Trek de multistekker uit de wisselstroomdynamo.

4. Verwijder de schermplaat aan de achterzijde van de
wisselstroomdynamo.

5. Maak de draden van de spanningsregelaar los, ver-
wijder de bevestigingsbout van de spanningsregelaar
en verwijder de spanningsregelaar.

Inbouwen

6. Breng de spanningsregelaar op de achterzijde van de
wisselstroomdynamo aan en zet deze met de bout
vast. Sluit de draden aan.

Let er op dat het ringetje 'C' in fig. 62 en de ver-
bindingsstrip op de juiste wijze zijn gemonteerd.

7. Monteer de schermkap op de achterzijde van de
wisselstroomdynamo.

8. Sluit de multistekker aan.

9. Sluit de accukabels aan.

10. Verwi jder de dekens en sluit de motorkap.

01311211N

Fig. 62. Spanningsregelaar monteren
A = borstelhouder

	

D = spanningsregelaar
B = veldaansluiting

	

E = bout
C = afstandsring
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LAADSYSTEEM

LAADCIRCUITTEST - WISSELSTROOMDYNAMO -
TYPE 'C' (FEMSA)

1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat -

schermen.

2. Controleer de spanning van de V-riem.

De V-riem moet tussen dei waterpomppoelie en de
dynamopoelie 13 mm kunnen worden ingedrukt, zie
fig. 63.

Controleer eventueel de V-riemspaming met een
spanningsmeter, zie fig. 6. Zie voor de spanning
Technische Gegevens.

3. Controleer de toestand van de accu.
Zie onder bewerkingsnummer 31 211,

FEMSA

Fig. 63. V-riemspanning controleren

4. Controleer de bedrading van het laadsysteem, zie
fig. 64.

Trek de stekker uit de wisselstroomdynamo. Zet het
kontakt aan. Sluit een Voltmeter met een meetbe -
reik van 0-20 Volt aan tussen een goed massapunt
en de aansluitingen van de multistekker. De span-
ning moet gelijk zijn aan de accuspanning. Indien
de spanning 0 is, is het circuit onderbroken.

Fig. 64. Bedrading Controleren
A = multistekker
B = Voltmeter

5.. Verwijder de multistekkers van de wisselstroomdynamo.

6. Sluit een testapparaat aan op de wisselstroomdynamo
zoals in fig. 65. is weergegeven.

N.B.: Er moet een 12 V testlamp van 3-4 W wor-
den gebruikt.

7. Start de motor en controleer het afgegeven vermo -
gen van de wisselstroomdynamo.

Laat het motortoerental tot ongeveer 3000 t./min
stijgen. Lees de Ampèremeter af en controleer of de
lamp brandt. Zet de motor onmiddellijk af. Indien
de lamp niet brandt of het voorgeschreven vermogen
niet wordt afgegeven, is de wisselstroomdynamo
defekt.

8. Zet het kontakt af en verwijder de Ampèremeter.

	

Fig. 65. Afgegeven vermogen controleren
A = Ampèremeter
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LAADSYSTEEM

FEMSA

9. Sluit een Voltmeter aan tussen de accu en de wis -
selstroomdynamo en sluit de multistekker van de
spanningsregelaar weer aan, zie fig. 66.

IO.Zet de koplampen aan, start de motor en controleer
het spanningsverlies.

I

Laat de motor met 3000 t./min draaien. Is de span-
ning hoger dan 0,5 V, dan geeft dit een te hoge weer-
stand in het circuit aan en moet dit worden verhol -
pen.

11.Zet het kontakt uit en verwijder de Voltmeter.

12.SIuit een Voltmeter aan tussen de wisselstroomdynamo
en de massa, zie fig. 67.

13.Zet de koplampen aan, start de motor en controleer
het spanningsverlies.

Laat de motor met 3000 t./min draaien. Als de
Voltmeter meer dan 0,25 V aanwijst, is de weerstand
te groot en moet dit worden verholpen.

14. Zet het kontakt af, de koplampen uit 'en verwijder
de Voltmeter.

. 15.Sluit een Volt- en Ampèremeter aan, zie fig. 68.

16.Start de motor en controleer de afgeregelde spanning.

Laat de motor met 2000 t./min draaien en lees de
Ampèremeter af. Als de Ampèremeter 3-5 Amp. aan-
wijst, moet de afgeregelde spanning 13,7-14,5 V
bedragen. Is dit niet het geval, dan is de spannings-
regelaar defect.

N.B.: Wanneer de afgeregelde spanning hoger ligt dan
de voorgeschreven spanning, kan dit worden ver-
oorzaakt doordat de spanningsregelaar onvoldoen -
de massa maakt. Verbind de spanningsregelaar
met een goed massapunt en herhaal de hierboven
beschreven controle. Wanneer de afgeregelde
spanning nu binnen de toleranties ligt, moet er
op worden gelet dat de spanningsregelaar goed
met massa is verbonden (via de bevestigings-
schroeven).

17.Zet het kontakt af en verwijder de meter.
18.Monteer de multistekker.
19.Verwi jder de dekens en sluit de motorkap.

Fig. 66.Spanningsverlies aan positieve zijde controleren
V = Voltmeter

Fig. 67. Spanningsverlies aan negatieve zijde controleren
V = Voltmeter

Fig. 68. Afgeregelde spanning controleren
A = Ampèremeter
V = Voltmeter
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LAADSYSTEEM

31 414 WISSELSTROOMDYNAMO UIT- EN INBOUWEN
TYPE 'C' (FEMSA)

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat-
schermen.

2. Neem de accukabels los.

3. Trek de multistekkers , uit !de achterzijde van de wis-
selstroomdynamo.

4. Draai de bevestigingsbouten van de wisselstroomdy -
namo los, zie fig. 69.
Draai de wisselstroomdynamo naar de motor.

5. Verwijder de V-riem.

6. Verwijder de bevestigingsbouten en de wisselstroom-
dynamo.

FEMSA

Fig. 69. B evesti gi ngsb outen wisselstroomdynamo

Inbouwen

7. Breng de wisselstroomdynamo op zijn plaats, monteer
de bouten.

8. Monteer de V-riem en stel deze af. Zet de bouten
vast.

Stel de V-riem zo af, dat deze tussen de water-
pomppoelie en de wisselstroomdynamo 13 mm kan
worden ingedrukt, zie fig. 70.

Eventueel kan de V-riemspanning met een spannings -
meter worden gecontroleerd, zie fig. 6.
Zie voor V-riemspanning Technische Gegevens.

9. Monteer de multistekkers.

10.SIuit de accu aan.

11.Verwi jder de dekens en sluit de motorkap. Fig. 70. V-riemspanning afstellen

31 414 8 WISSELSTROOMDYNAMO REPAREREN,
TYPE 'C' (FEMSA)

Demonteren

1. Verwijder de moer, de poene, de ventilator, de af-
standsring '. en de spie.

Gebruik een inbussleutel om de rotoras tegen te hou -
den terwijl de moer wordt losgedraaid, zie fig. 71.

Fig. 71. Poelie en moer verwijderen
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LAADSYSTEEM

FEMSA

2. Maak de draden van de borstelhouder los en verwij-
der de borstelhouder, zie fig. 72.

Fig. 72. Borstelhouder verwijderen
A = borstelhouder
B = bevestigingsschroef
C = draad van borstelhouder

3. Verwijder beide bouten, zie fig. 73. en trek het
voorste en achterste lagerschild van elkaar.
Verwijder de rotor.

4. Verwijder de drie bevestigingsmoeren van de gelijk-
richter waarmeé de draden van de stator zijn beves-
tigd en neem de stator uit het achterste lagerschild,
zie fig. 74.

5. Verwijder de bevestigingsmoer van de gelijkrichter
en neem de gelijkrichter los van de stator.

Fig. 73. Bevestigingsbouten voorste en achterste
lagerschild

D/31/47

Fig. 74. Bevestigingsbouten van de gelijkrichter
A = statorverb i ndi ngen
B = verbinding gelijkrichter
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LAADSYSTEEM

31 414 8 (vervolg)

FEMSA

6. Test de diodes als volgt:

Om de positieve diodes te testen, wordt een 12 V
accu in serie met een 5 W lamp op één van de
statorverb i ndi ngen aangesloten.

Fig. 75. A = positieve diodes
B = statoraansluitingen
C = plusaansluiting accu
D = negatieve diodes

7. Sluit, om de positieve diodes te testen, de negatie-
ve accuklem aan de positieve accuklem van de ge-
lijkrichter ' C ' , zie fig. 75.
Sluit de positieve klem van het testapparaat aan op
elke statoraansluiting 'B', fig. 75.
Als de lamp brandt, zijn de diodes in orde.

8. Draai de klemmen om en herhaal de test.
De diodes zijn in orde wanneer de lamp niet gaat
branden.

9. Sluit, om de negatieve diodes te testen, de min van
de accu aan de positieve diodeplaat, 'C ' , fig. 76.
en de negatievé klem aan elke statoraansluiting 'B ' ,
zie fig. 76.
Als de lamp brandt, zijn de diodes goed.

10.Draai de klemmen om.
De diodes zijn in orde wanneer de lamp niet gaat
branden.

Blsil10

	

^

Fig. 76. A = negatieve diodes
B = statoraansluitingen
C = minaansluiting accu
D = positieve diodes
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LAADSYSTEEM

1.Verwijder de borgveer, 'A' in fig.- 77. en pers het
lager uit het voorste lagerschild en verwijder de
drukringen. Leg het achterste lagerschild 'B' onder
een pers en oefen lichte druk uit op de achterzijde
van het lager. Hierdoor zullen de bolle drukringen
worden samengedrukt waardoO' de borgveer gemakke-
lijk kan worden verwijderd.

FEMSA

D131130

Fig. '77. Borgveer van voorste lager verwijderen
A = borgveer
B = voorste lagerschild

2,Verwijder het achterste lager, 'A' in fig. 78.

3.Reinig en controleef alle onderdelen.

Fig. 78. Achterste lagers verwijderen
A = lager
B = ring

TAUNUS VANAF '76/CORTINA ver.,
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LAADSYSTEEM

31 414 8 (vervolg)

FEMSA

14.Test de rotor.

(a) Rotorwinding op breuk controleren, fig. 79.

Sluit een Ohmmeter aan tussen de twee sleep-
kontakten.
De weerstand moet 4,85 - 5,15 Ohm zijn.

a

TT

D/31/55

"MI
T

Fig. 79. Rotorwinding op breuk controleren

(b) Isolatie van rotorwinding controleren, fig. 80.

Zet 110 V wisselstroom via een 15-30 W lamp
tussen een sleepcontact en een van de polen.
Als de lamp brandt, 'is de isolatie defekt.

N .B .: Indien geen wisselstroom van 110 V kan wor-
den ingeschakeld, kan deze test met een
spanning van 12 V wisselstroom worden
uitgevoerd.

Fig. 80. Controle isolatie van rotorwinding

15.Test de stator.

(a) Statorwinding op breuk controleren, fig. 81.

Sluit een wisselstroomspanning van 110 V via een
lamp van 15-20 W aan op twee van de drie stator-
windingen. Eventueel kan deze test ook met een
spanning van 12 V worden uitgevoerd.

Herhaal de test op de derde statorwinding en een
van beide eerder geteste windingen. In beide ge-
vallen moet de lamp gaan branden.

Fig. 81. Statorwinding op breuk controleren
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LAADSYSTEEM

FEMSA

(b) Isolatie van statorwinding controleren, fig. 82.

Zet 110 V wisselspanning via een 15 W lamp tussen
de statorwindingen en de houder.
Als de lamp brandt, is de isolatie defekt.

Fig. 82. Isolatie van statorwinding controleren

(J, Monteer het achterste lager op de rotoras.

17.Monteer in het voorste lagerschild de drukringen,
'C' in fig. 83, lager 'B' en borgveer 'A'.

Monteer de twee drukringen zodanig, dat het lager
onder spanning komt te staan. Druk met een pers
het lager zo ver in het schild, dat de borgveer kan
worden gemonteerd, zie fig. 84.

0/31/29

	

!•

Fig. 83. Voorste lager
A = borgveer
B = lager
C = drukringen
D = voorste lagerschild

18.Monteer de gelijkrichter en de contactdoos.

Zorg er voor dat de isolatieringen op de juiste
plaats worden aangebracht, zie fig. 85.

Fig. 84. Borgveer voorste lager monteren
A = borgveer
B = voorste lagerschild
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D/31 /32

1. Contactdoos
2. Achterste lagerschild
3. Isolatiering
4. Stator
5. Gelijkrichter
6. Isolatie van bevesti9in9 sboutjes

0

	

0

	

0

Fig. 85 Gelijkrichter met bijbehorende onderdelen Femsaww
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LAADSYSTEEM

FEMSA

22.Monteer de borstelhouder en sluit de draad aan.

19.Zet de stator op zijn plaats en sluit de draden aan.

24. Pers de rotor 'B' in fig. 86. in het voorste lager-
schild 'A' en monteer het achterste lagerschild aan
het voorste.

21.Breng de bouten aan en draai ze vast.

Fig. 86. Rotor in voorste lagerschild monteren
A = voorste lagerschild
B = rotor

23.Monteer de afstandsring, de ventilator, de poelie
en zet de moer vast.

Monteer de onderdelen zoals in fig. 87. is weerge-
gegeven.

D131/23

	

P

Fig. 87. Ventilator, poelie en bijbehorende onderdelen
A = moer
B = ring
C = poelie
D = ventilator
E = afstandsring
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LAADSYSTEEM

31 474 KOOLBORSTELS VERVANGEN - WISSELSTROOM-
DYNAMO TYPE 'C' (FEMSA)

Verwijderen

1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat -
schermen.

2. Maak de accukabels los.

3. Verwijder de stekker uit de borstelhouder, de
bevestigingsbout en de borstelhouder, zie fig 88.

4. Neem de borstels uit de houder.

FEMSA

Fig. 88. A = borstelhouder
B = bevestigingsbout
C = borstelhouder draad

Aanbrengen

6. Monteer nieuwe borstels, 'A' in fig. 89, in de hou-
der 'B'.

7. Monteer de borstelhouder achter in de wisselstroom-
dynamo en sluit de draad aan.

8. Sluit de accukabels aan.

9. Verwijder de dekens en sluit de motorkap.

D/31/62

Fig. 89. A = borstets
B = borstelhouder

31 484 POELIE VAN WISSELSTROOMDYNAMO VERWIJ-
DEREN EN AANBRENGEN

Verwijderen

1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat-
schermen.

2. Maak de accukabels los.

3. Maak de bevestigingsbouten vande wisselstroomdyna-
mo los en verwijder de V-riem.

4. Verwijder de moer en de poelje.

Aanbrengen

5. Monteer de poelje en zet de moer vast.

6. Monteer de V-riem en stel deze zo af, dat hij tus -
sen de waterpomppoelie en de wisselstroomdynamo 13
mm kan worden ingedrukt.

7. Sluit de accukabels aan.

8. Verwijder de dekens en sluit de motorkap.
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LAADSYSTEEM
^(22;'t,,

31 514 SPANNINGSREGELAAR UIT- EN INBOUWEN -
WISSELSTROOMDYNAMO TYPE 'C' (FEMSA)

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat -
schermen.

2. Maak de accukabels los.

3. Verwijder de stekker, de bevestigingsbouten en de
spanningsregelaar.

Inbouwen

4. Plaats de spanningsregelaar en zet deze vast.
Sluit de draden van de stekker aan.

5. Sluit de accukabels aan.

6. Verwijder de dekens en sluit de motorkap.

FEMSA
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LAADSYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS

Wisselstroomdynamo (Type A) (BOSCH)

Type Bosch G1-28A Bosch K1-35A Bosch K1-45A

Massa polariteit Negatief Negatief Negatief
Nominaal vermogen bij 13,5 V en 6000 omw./min 28A 35A 45A
Max.toelaarbaar toerental (omw./min) 15.000 15.000 15.000
Statorwinding weerstand, Ohm per fase 0,2+0,01 0,13+0,013 0,1+0,01

-0 -0 -0
Rotorwinding weerstand, Ohm bij 20°C 4, 0+0, 4 4,0+0,4 4,0+0,4

-0 -0

	

- -0
Min .lengte van de borstels in de houder 5 mm(0,197 in) 5 mm(0,197 in) 5 mm(0,197 in)
Afgeregelde spanning bij 4000 omw./min en 3-7 A 13,7-14,5 V 13,7-14,5 V 13,7-14,5 V

Wisselstroomdynamo (Type B) (LUCAS)

Type Lucas 15 ACR Lucas 17 ACR Lucas 18 ACR

Massa polariteit Negatief Negatief Negatief
Nominaal vermogen bij 13,5 V en 6000 omw./min 28A 35A 45A
Max.toelaatbaar toerental (omw./min) 15.000 15.000 15.000
Statorwinding weerstand, Ohm per fase 0,198 ± 0,01 0,133 t 0,007 0,092 ± 0,005
Rotorwinding weerstand, Ohm bij 20°C 3, 35 ± 5% 3, 25 ± 5% 3, 25 ± 5%
Min.lengte van de borstels in de houder 5 mm(0,197 in) 5 mm(0,197 in) 5 mm(0,197 in)
Afgeregelde spanning bij 4000 omw./min en 3-7 A 14,2-14,6 V 14,2-14,6 V 14,2-14,6 V

Wisselstroomdynamo (Type C) (FEMSA)

Type Femsa ALD 12-32 en ALD 12-33

Massa polariteit
Nominaal vermogen bij 13,5 V en 6000 omw./min

Negc
32 A

Max.toelaatbaar toerental (omw./min) 15.000
Statorwinding weerstand, Ohm per fase 0,173 .-
Rotorwinding weerstand, Ohm bij 20°C 5,0 ± 0,1
Min.lengte-von-de- orsteIs in de houder 7 mm(0,28 in)
Afgeregelde spanning bij 4000 omw./min en 3-7 A 13,7-14,5 V

2,0-2,8 V

V-riem

Spanning 20-25 kgm. (45-55 Ibf)
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LAADSYSTEEM

Accu

Type
Spanning
Capaciteit, Amp/h:
Standaarduitvoering

1,3* en 1,6* 38 - standaard (alleen Engeland)
1,6* 44 - standaard (alleen export)
2,0* 44 - standaard (alleen export)

standaard (alleen Engeland)
1,6 automatic* en 2,0 automatic 55 - standaard (alleen export) leverbaar op alle modellen
Alle 1,3*; 1,6**en 2,0

	

handgeschakelde bak * * 44 - standaard bij handgeschakelde bak
2,3", 1,6 automatic** en 2,0 automatie * 55 - standaard automatic - leverbaar bij handgeschakelde

bak

TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

met loodplaten
12 V

**
2,3**
* In Engeland gefabriceerde wagens

66 - leverbaar
In Duitsland gefabriceerde wagens

N.B.: Bovenstaande lijst vermeldt welke accu 's standaard worden gemonteerd. Desgewenst kan een accu met een gro-
tere capaciteit uit bovenstaande lijst in de meeste gevallen als extra worden geleverd.

s. g. zuur, geladen

	

1,270 - 1,290 bij 25°C.

N .B.: Voor elke 6°C lager dan 25°C moet dit getal -
met 0,004 worden verkleind.
Voor elke 6°C boven 25°C moet dit getal met
0,004 worden vergroot.

Wanneer een droge accu wordt gevuld met in de handel verkrijgbaar zuur, moet een zuurweger worden gebruikt om
er zeker van te zijn dat de juiste verhouding van zuur en water wordt gebruikt. Als er geen zuurweger voorhanden
is, mag alleen een monteur, die ervaring heeft op dit gebied, de accu vullen.

NOOIT MAG EEN GELADEN ACCU MET ZUUR WORDEN GEVULD. ALS ZUUR WORDT TOEGEVOEGD AAN WATER
MOET DIT ALTIJD VOORZICHTIG WORDEN GEDAAN, NOOIT WATER TOEVOEGEN AAN ZUUR.

ACCU LADEN

De volgende procedure moet worden gevolgd, als men een geheel ontladen accu oplaadt.

1. Verwijder de vuldoppen van de accu en controleer het niveau van het zuur. Breng het, indien nodig, op niveau
met gedestilleerd wateren monteer de vuldoppen.

2. Sluit de acculader aan, volgens de instrukties van de fabrikant.
3. Stel aan de lader het ampèrage in op 0,01 van de capaciteit van de accu, b.v. voor een 44 Ah accu zet

men de lader op 0,44 A en laadt 2 uur.
4. Na 2 uur laden: controleer het s.g. van het zuur en de spanning van de accu.

a. Als de accu is opgeladen en de spanning is onder de 14 V, laad hem dan verder op met een ampèrage van
0,05 van zijn capaciteit, b.v. met 2,2 A voor een 44 Ah-accu

b. Als na 2 uur de accu niet opgeladen is en de spanning is boven de 14 V, laad dan de accu nog twee uur op
met een ampèrage van 0,01 van zijn capaciteit of totdat de spanning onder de 14 V is.
Laad dan de accu tenslotte 20 uur op met een ampèrage van 0,05 van zijn capaciteit, tot de accu volledig is
geladen. Attentie: Als na vier uur laden de accuspanning nog boven de 14 V is, dan is de accu defect.

5. Maak de lader los.

Accu's op magazijn en zelfs in de wagen moeten minstens één keer per maand worden opgeladen om ze te bescher-
men tegen achteruitgang, ofschoon de hierboven beschreven procedure alleen van toepassing is op geheel ontladen
accu 's.
Als men een gedeeltelijk ontladen accu oplaadt, moeten de instrukties van de fabrikant van de acculader opgevolgd
worden.
ROOK NOOIT EN STEEK NOOIT EEN LUCIFER AAN dichtbij een accu die wordt opgeladen, omdat tijdens het
laden het licht ontbrandbare waterstofgas vrijkomt.
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