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TH9-52 K 0 N I N K L IJ K E LA N D M A C H T 

TECHNISCHE HANDLEIDING 

voor 

Wisselstroominstallatie 

in DAF-voertuigen 

Vastgesteld door het Hoofd Centrale Materieel Documentatie van de 
Dienst van de Kwartiermeester-Generaal bij brief nr CMD/74.0775 
d.d. 24 oktober 1974. 

Y-cie
.n

l



2.3.1. Dynamo met gelijkrichter 

Fabrikant 

Type 

2.3.2 . St r oomspanningsregelaar 

Fabrikant 

Type 

Sectie 2.3. 

Ç-egevens 

The Leece - Neville Company 
Claveland - Ohio 

2198 AA , 28 volt, 100 ampère 

The Leece - Neville Company 
Claveland - Ohio 

3574 R (Standaard ) 
3749 R (met beveiligingsdiode) 
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Sectie 3.2. 

Opsporan van storingen 

3.2.1. Algemeen 

Alvorens over te gaan tot het opsporen van storingsoorzaken resp. 
het vaststellen, welk component voor vervanging in aanmerking komt, 
moet voldaan zijn aan het gestelde omtrent onderhoud en visuele 
controle. 
Vanzelfsprekend zijn dynamo, regelaar, en stekerverbindingen zorg
vuldig geïnspecteerd en verkeren de batterijen en batterijaan
sluitkabels in de vereiste conditie. In aansluiting hierop is een 
controle op goede werking verricht volgens pt 3.1·.6.b. resp. is 
getracht de stroomspanningsregelaar af te regelen (pt. 3.1.7.). 

3.2.2. MogelUke storingen 

a. De boordspanning, gemeten zoals aangegeven in pt. 3.1.6.b. stijgt, 
bij met ca. 1000 tot 1400 (diesel 775 tot 1050) toeren per minuut 
draaiende motor, niet boven de nominale batterijspanning. 

(1) Indien bij draaiende motor geen stijging van de boordspanning 
boven de nominale batterijspanning wordt geconstateerd, dient 
te worden gecontroleerd of het in de regelaar ingebouwde 
inschakerelais stroom toegevoerd krijgt na inschakeling van 
de batterijhoofdschakelaar en contactschakelaar; voor voertuigen 
met dieselmotor: zodra de oliedruk op peil is gekomen. 
Zie voor principeschema voedings- en laadstroomcircuit bijlage 
II (voor voertuigen met dieselmotoren bijlage III). 

(2) Controle stroomtoevoer naar regelaar (contact F, bijlage I) 

(a) Stop de motor en schakel de batterijhoofdschakelaar uit. 

(b) Neem de stekerverbinding aan de rechter contactdoos op de 
regelaar los . 

(c) Meet, na inschakeling van de batterijhoofdschakelaar en 
contactschakelaar, de spanning tussen de bussen F en C 
van de steker met de rode testpen aan bus F. De spanning . 
aan deze contactbussen moet ca. 24V bedragen. 
Wordt deze spanning niet aangetroffen, meet dan de spanning 
tussen de bus Fen de massa; de spanning moet 24 volt 
bedragen. 

Wordt nu de spanning van ca. 24V gemeten, dan is de storinga
oorzaak gelegen in de verbinding tussen de bus C in de steker 
en massa. 
Controleer, resp. repareer de massaverbinding, de verbinding 
aan bus C in de steker of vernieuw indien nodig de kabel. 
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3-2-2 

Wordt tussen bus F en massa geen spanning gemeten, dan is de 
staringaoorzaak gelegen in de verbinding tubaen bus F en de 
contactschakelaar. 
Controleer, resp. repàreer de verbinding in de steker met bus 
F, de contactplaats aan de contactschakelaar, vervang indien 
nodig kabel 41. 
Voor de YP-408: kabel 32Z via verdeeldoos kopschot en verdeel
doos linksmidden (zie bijlage III). 

(3) Alleen voor voertuigen met dieselmotor 

In het circuit voor stroomtoevoer naar ~ontact F op de rege
laar is een motoroliedrukschakelaar opgenomen (zie b~lage III). 
Het ontbreken van spanning aan contact F van de regelaar kan 
dus te wijten zijn aan een defect aan deze oliedrukschakelaar 
of aan het ontbreken van motoroliedruk na het starten van de 
motor. 

OPMERKING : Let op of de motoroliedrukverklikkerlamp brandt na 
het inschakelen van de batterijhoofdschakelaar en 
contactschakelaar. Indien de lamp niet brandt 
controleer dan ten overvloede de goede werking van 
claxon en ruitenwissers. 
Komen ook deze componenten niet in werking dan is 
de staringaoorzaak gelegen in een defecte contact
schakelaar. Vervang in dit geval de schakelaar. 
Brandt de lamp wel, dan blijft als staringamoge
lijkheid een defect aan bedoelde oliedrukschake-
laar. ' 

Voor het uitvoeren van de test als hiervoor omschreven (pt. 
3.2.2.a (2)) dient dus bij voertuigen met dieselmotor de olie
drukschakelaar, op het bedradingsecbema aangegeven met "druk
schakelaar voor relais", overbrugd of buiten werking gesteld 
te worden. Neem hiertoe de aansluiting op de schakelaar los 
en verbind het uiteinde van de kabel (32 Y) aan massa, of 
verbind met een van klemmen voorzien stuk kabel de aansluiting 
op de schakelaar met massa. ~ 

Wordt nu wel spanning gemeten tussen de bussen F en C van de 
steker, dan is de staringaoorzaak gelegen in een defecte druk
schakelaar. Vervang de schakelaar. 
Voorts bevindt zich in het betreffende circuit nog een relais, 
op het bedradingasebema aangegeven met "relais voor veldwikke
ling" (zie ook bijlage III). Het niet voorhanden zijn v an 
spanning aan contact F kan dus ook te wijten zijn aan een de
fect aan dit relais met bijbehorende bekabeling. 
Controleer de goede werking van dit relais, door dG spanning 
te meten aan de hoofdcontacten (30/51 en 87) bij ingeschakelde 
batteri j hoofdschakelaar en contactschakelaar en overbrugde 
motoroliedrukschakelaar. 
Wordt ook maar enige spanning gemeten, dan is het relais de
fect. 
Vervang het relais. 
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Wordt inderdaad geen spann.ing gemeten, meet dan tussen een der 
hoofdcontacten en massa. Wordt hier geen spanning gemeten dan is de 
staringaoorzaak gelegen in de verbinding van dit relais met de 
contactschakelaar. Inspecteer de kabel 32 vanaf het relais naar 
de contactschakelaar. 
Wordt wel spanning gemeten tussen een der hoofdcontacten van het 
relais en massa dan blijft als mogelijke staringaoorzaak de verbin
ding van dit relais met de regelaar. Inspecteer vanaf het relais 
kabel 32Z via de verdeeldoos linksmidden en verdeeldoos kopschot, 
de verbindingskabel naar de steker op de regelaar en tenslotte de 
contactverbinding in de steker. 

b. De boordspanning bereikt eerst bij hoge toerentallen (benzinemotoren 
boven 1400, dieselmotoren boven 1100 omw/min) de op 28 volt afga
regelde spanning en daalt bij stationair draaiende motor tot onder 
28 volt, of de boordspanning schommelt tijdens normaal bedrijf te 
sterk. 

(1) Indien de boordspanning eerst bij hogere toerentallen de afga
regelde spanning bereikt en bij dalend toerental snel terug
valt, dan zou dit kunnen wijzen op een extreem zware belasting, 
die bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door defecte stroomverbrui
kers of een intermitterende kortsluiting door beschadigingen 
in de bekabeling of verdeeldozen. 
(De mogelijkheid van defecte of uitgeputte batterijen wordt 
hier buiten beschouwing gelaten; er wordt van uitgegaan, dat 
deze vooraf zijn gecontroleerd en bijgeladen). 
Een controle is mogelijk door, bij uitgeschakelde batterijhoofd
schakelaar, de spanning te meten direct aan de batterijaanslui
tingen en daarna de batterijhoofdschakelaar alsmede de contact
schakelaar in te schakelen (alle verbruikers uitgeschakeld). 
De geringe belasting gevormd door de inschakeling van de rege
laar, de Batt-Gen. indicator of motoroliedrukverklikkerlamp 
mag de spanning niet duidelijk afleesbaar doen dalen. 
Daalt de spanning daarentegen duidelijk waarneembaar dan dient 
de voertuigbedrading grondig geïnspecteerd te worden. 

(2) Indien bovengenoemde verschijnselen zich voordoen en de boord
spanning tijdens normaal gebruik van het voertuig zonder aan
wijsbare oorzaak blijft schommelen, zal de oorzaak veelal ge
zocht moeten worden in slechte verbindingen met massa. 
Controleer de verbinding van contact C van de rechter steker
verbinding op de regelaar met massa (kabel 3). Controleer de 
massaverbinding van de batterijen. 
Controleer de massaverbinding van de batterijhoofdschakelaar. 
Neem zonodig de verbindingen los. Reinig de contactplaatsen 
zorgvuldig en zet de boutverbindingen goed vast. 
Controleer tijdens bedrijf en onder een flinke belasting 
(schakel verbruikers in) de batterijhoofdschakelaar door de 
spanning te meten over de contacten van deze (ingeschakelde) 
schakelaar of tussen de minpool van de batterijaansluiting 
en massa. 
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Ook in het laagste spanningebareik van de meter mag geen span
ning afleesbaar zijn. 
Is toch enige spanning afleesbaar, vervang dan de batterijhoofd-
schakelaar. ·· 

3.2.3. Controlemetingen aan de regelaar (zie bijlage I) 

a. Controle aan de regelaar 

Aan de hand van de volgende aanw~Jz~ngen kan de regelaar worden 
doorgemeten op goede werking. 

OPMERKING : Het huis van de regelaar mag niet geopend worden. 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Schakel de batterijhoofdschakelaar en de contactschakelaar uit. 

Neem de linker stekerverbinding op het huis van de regelaar los. 

Verbind met een stuk koperdraad, voorzien van passende stekers, 
de bussen C en B van de contactdoos. Doe dit deugdelijk en voor
zichtig zonder dat de doorverbinding de metalen delen van d9 
schroefhuls van de stekerdoos kan raken. 

Verbind een proeflamp van 24 Volt en ca 45 Watt (normale kop
lamp) aan de bussen E en D. Doe dit zorgvuldig zonder dat de 
draden metalen delen kunnen raken of onderling kortsluiting 
maken. 

Schakel de batterijhoofdschakelaar en conta?tschakelaar in. 

De lamp moet tamelijk helder branden (iets minder helder dan 
wanneer de lamp direct op de batterij wordt aangesloten vanwege 
de spanningaval over de thyristor). 
Indien de lamp brandt als aangegeven, is de regelaar in staat 
een bekrachtigingsstroom aan de dynamo te leveren en zullen de 
batterijen bijgeladen kunnen worden. 
Brandt de lamp niet of zeer flauw dan moet de regelaar worden 
vervangen. 

b. Controle van het spanningarelais 

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar en contactschakelaar uit. 

(2) Meet de weerstand tussen bus C en D van de linker contactdoos 
op de regelaar (Schaal Rx1). 

De gemeten weerstand moet ongeveer 100 ohm bedragen (weerstand R2 
van 75 ohm samen met wikkeling van spanningarelais van 25 ohm). 
Wordt de aangegeven waarde gemeten, dan kan worden aangenomen dat 
het spanningarelais in goede staat verkeert en een juiste regeling 
van het boordnet mogelijk moet zijn, behoudens het gestelde ten 
aanzien van de afregellimieten van de regelschroef. Wordt de aan
gegeven waarde niet gemeten of is de afwijking groter dan 20%, dan 
moet de regelaar worden vervangen. 
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c. Controle van het inschakelrelais met beveiligingsdiode 

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar en contactschakelaar uit. 

(2) Neem de rechter stekerverbinding op de regelaar los. 

(3) Meet de weerstand (schaal Rx1) tussen de pennen F en C van de 
contactdoos met de rode testpen van de meter aan pen C en 
de zwarte testpen van de meter aan pen F. 

De gemeten waarde moet ca. 600 ohm + 20% bedragen. 
Met verwisselde testpennen moet een bijna oneindig hoge waarde ge
meten worden (diode in sperrichting). 
Wordt deze meetwaarde niet verkregen, dan moet de regelaar worden 
vervangen. 

d. Controle op sluiting tegen massa 

(1) Schakel de batterijhoofdschakelaar en contactschakelaar uit. 

(2) Neem beide stekerverbindingen op de regelaar los. 

(3) Meet de weerstand (Rx10 Schaal) tussen massa (= huis van de 
regelaar) en alle pennen en bussen afzonderlijk van beide 
contactdozen. 
De weerstand moet in alle gevallen onmeetbaar hoog zijn (de 
wijzer mag niet in beweging komen). Wordt hier niet aan voldaan 
dan moet de regelaar vervangen worden. 

3.2.4. Controlemetingen aan de dynamo 

OPMERKING : Het huis van de dynamo mag niet worden geopend. 

a. Controle op sluiting tegen massa 

- schakel de batterijhoofdschakelaar en contactschakelaar uit. 

- Neem de stekerverbinding op de dynamo los. 

- Meet de weerstand (Rx10 schaal) tussen massa (=huis van de dynamo). 
en elk van de contactpennen A, D, E en C van de contactdoos. 

De weerstand moet in elk van de vier gevallen oneindig hoog zijn 
(de wijzer van de meter mag niet in beweging komen). Wordt hier niet 
aan voldaan, vervang dan de dynamo. 

b. Controle van de gelijkrichterdioden 

- Meet de weerstand (Rx1 schaal) tussen de pennen A en C van de 
contactdoos met de rode testpen aan contact C en de zwarte testpen 
van de meter aan contactpen A. De gemeten weerstand moet ongeveer 
100 tot 130 ohm bedragen. 

- Verwissel de testpennen en schakel op de Rx10 schaal. 
De wijzer van de meter mag niet of nauwelijks zichtbaar in bewe
ging komen. 

- Meet de weerstand tussen de pennen A en D (Rx1 schaal) met de rode 
testpen op contact D en de zwarte op contact A. De gemeten waarde 
moet 110 à 130 ohm bedragen. 
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- Verwissel de testpennen. De wijzer mag niet of nauwelijks in 
beweging komen (Rx10 schaal). 

- Meet de weerstand (Rx10 schaal) tussen de pennen C en D en her
haal deze meting met verwisselde testpennen. In beide gevallen mag 
de wijzer van de meter niet of nauwelijks zichtbaar in beweging 
komen. 

Wordt aan één van bovenstaande meetwaarden niet voldaan dan moet de 
dynam9 vervangen worden. 

c. Controle van de bekrachtigingswikkeling met koolborstels en sleep
ringen 

- Meet de weerstand (Rx1 schaal) tussen de pennen A en E terwijl 
met de hand de snaarschijf heen en weer wordt bewogen (riem 
tijdelijk afnemen). 

De weerstand moet ca. 5, 5 ohm bedragen. De wijzer van het instrtment 
zal wat schommelen tengevolge van het slepend contact tussen bor
stels en ringen doch moet duidelijk een minimum grens van ca. 
5,5 ohm onderkend kunnen worden. Blijft de aanwijzing hier echter 
ver boven, dan moet de dynamo worden vervangen. 

3-2-6 

Y-cie
.n

l


	30_zps2791ed8b.jpg~original
	31_zps1fa53e83.jpg~original
	32_zps61b11d76.jpg~original
	33_zps46a68998.jpg~original
	34_zps492986e2.jpg~original
	35_zps40c90849.jpg~original
	36_zps07d30e8d.jpg~original
	37_zpsa0fa9477.jpg~original



