
Eldêridp v€È'l icfitiÍg dffi dyÍe €n acan. NiennËkiGf 7 vec Tsrotigtsl 1

Dtt ia cm vrtalfrEr
rnn hct et,thcl áclat-
rryt ólcctrtqn. lla dË

v*tàllrryl volgÊ, crt
trchnttchÊ ulthg.
Vgt,r J.C, Drryt
Tc6ut. P. Jalcan

E l ektri sche ver I i cht Í ng
d.oor dynam0 sn accu r rnereh So"Lih,..

Be largri jke raarscfitnrirg,
Sluit de polen van de accu aall, alvorens op pd te gaan

net de rctor. (* pool aan msoa)
llet niet rnkmn rran dsze voo@l veroorzaakt
een cnrsuat aan sÈrsca, welke niet dos de locu oplt€rn=
mn uudt en die de zd<erirg rran de dyrnrc zal doen
mlten.

De accu
De accu is van het tlpe nonobloc net drie elementen, mt een spanrrirg van 6 volt.
De pmitieve pool (rood) zÍt aan de voc'ziÍte
De rngnrtieve pool zit
aan de acfitequi-i;le en
ie \rerbordsn net de
mgaa.
In grrval van dmÈqn
&ê niet d<eren
Capaciteit r 14 aryère
ur bij een qrtla*
tilt van 1O urn.
l{ooit laten sÊladen
trdor de 5 rnlt, dan
vult een accu zich mt
ncorgr€lagon zulfaten
mardor de platen àÈrF
getast uerd6n.
ïrdÍen de notor vosr
largrcre tijd $ordt
st,ilgrzet, laadt nsn de
accu Eoed op en "figdan elke ffie weken
voffi een opladirg gedu*
nerde 6 u.r nst, ffii
Iand.etnoa van L,4
aryère.
Flet vloeietofniveau
rct er*ele dllineterE
boven de platen stÀan.
Cofitnoleer iedere marrl
het niveau en rnrl al-
leen bij mt gedeetil-
lêeoí'd rÍÊt€tr.
Irdien de platen large
ne tijrt drcog hebben
grwtaan, zul len ze gmn
"rotten" in de lucht en
het afgezette lmd-.strl-
fant zal kortsluitirEf
verco[lzakÊn tussen &
platen, uat wrsnslde
ffitladirg td grenrclg
heeft.
De zicfitbare mtalen
delen van de accu ïor--
den lÍcàt irgwet nt
vasel irp.
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ZcrgÍ dÀt d3 vloêistof zidr nict veo:sgeidt ovs dE accu, rÊrÈ de Ëtàl€n delen,
àarBluitkl€mên, \r€rbirdirg€n eÍu. vtrr.otton bij een aarval uet zLr. Het ênigFzinB
z.!.e lrat€r is geleiderd en geêft gts\raàr \ràn katsluÍtirg.
!íiBa€hi6n tloriÍ[Frt u zidl nog clàt amÉàt< do oqrciê\re rcd(irg \rari z.[.tr
nantral igê€tr't. Dit is goed te g€Èruik€n. I'laak vtr1 rílde dctcn echs! Det, €en uêt
aMia-*aten docrdrcnkÈe lap.

hàài d€ vulph.ggen goed vaat cn te vsni:ilen dat de vloeietof of dír dary ont*npt
larBe de dd<eelE. Diót d€zê af rct ecn porop mtten. Deze vomotgmaatregelen
v€lrnijd€n alle riEio's vàn b€€fiadigirg ààn goeder€n van de beetu.udêr en àÀn zijnlir*s ed< in het bi jztrdtr.

$o!.k niet ct Detal€n vodr,wpsn in de mbijheid rnn de pcitieve pool @ qclijke
kctsluitirg te ver.niilen.

tlet ia ààn te bevelên o niet aan de óZnarc t€ draaist gedl.E.erde de tiÍi dat de
acan is losgnkame td. Dit m te venoi jden clnt dê irÉrctiespoelan en de loodzekerirg
bcedudigcr.

Contro I e-apparaten
De àDpèrÈ{€t€r h.eft àlE doêl de toegestàne naàrdê r e€,r te goven dic is toegeatÀn
al6 dê qtrm de àccu oplàiÍlt in gpwÊ testÀrÉ zoalg b6c*re\rên in het hoofdsttrk
"dynaDo".

De Echakelaar, relke dffi een Ueweegbtr€ hêfboo u€rdt bêdicfil, kan tan àllen tijlê
bedicrd rtrdén.
$aÍnrêtr de hefboco in de BtaÍd ",'€Lp" (rf,rl) of "lant" tstàdgf idÉ) staat, lsii]lt' de
àccu een genirpo ladirg.
gtaÀt hij op t!è st!Íd "code" of 'Ëlàr" (di}- of grocÈlictrt), dÀn hiift de accu een
vol ledigc làdíÍg.
In hêt làntste gp\/àl wdt een kleine $€erstÀÍd in Ecie Ft tl6t ladcÍrcr.rit van de
dyrnno briten het (orderheka*; vtrtàl€r) cirqrit crylegd.

Dynamo "stand.drd."
DE 85 m dyrnm van hêt del "Ir.Dc" lrceft êên dtbêle afgifte.
Zij foórc€êrt een atïm van 3 à 5 aryèare bij gwir{e làdirE, $arrlê€r de scààkF
Iaar zidr bgviÍdt q Zao (rul) of lànterl€ (sÍtàdÉli6t). Zij ftu€€rt, €€n
atrm .tran I à 10 aryère rêt, \rol l€digê ladirg sËÍrFer de sc*làkelàÀr zicfi bevirdt cp
"code" of "phorE" (diDlicfit).
Dezê afgiftGs lden vert<regen fu het ve*:rpl lan \ran de roÈtr \ràn het rctcri j-
ïióI, diê de d),Í!m zo laat d.Ëàien in ecn gebiad van 220O-3OO0 mntcl irgcn.
tlàÍlrry dE koplq hrrdt sr ds dyÍEm draÀit ret zijn m:<inu afgifte, rijEt clc
amaremeta het rrersdti I aan trrcn do afgiftc wn de dyrm en het verbruik van de
brarderdc lawen. Op dat rmênt r.ijst de àryèo.ffter alti jd een I ichte ladiÍg aan
vËn oÍEÊvreer 1 à 2 aryàre.

Dê -dyrm ie uitgwtet ret oen zekffirg bestd \rotr beectrcrlirg mn de rildcellrr
gËn \roor hêt geval van oen of àÍdsrs crdchnckirg in het circuit van dyruo cn
accu.

6 dê zd(erirg te bereiken draait oen de plw, die op de bêtrriziÍg gevarÉgt ttsdt,
tug8cn tio aarsluiu<lnon le. Deze plw iB uitgsust Et êen inrerdig odliEc*t
igols.Erd plaatjc, dat rÈs.ut geeft aan het cdtisctr€ eírd val de zdcerirg. Dit
plaatje !àg rpit ueggclÈtsr lmen. D* 1p.ldt uoor ze- Soubihz' 'l-
Dl zd<eriÍg h€cft e€n klein zi lrrur"draadje, die \r€nraÍE€n kan wuden ale hij
vcrbardt bij hêt mltên. Àls hij zijn eird bê0reild heeft, nolt oèn 2 à 3
vild<el irgen draad van de kleirp epcl af, plàÀts d€G in tle lagte \'an do gro€f €n
&oai het eirde vast ord€r d€ kop van de sctsoef.
Venvarg nooit de zi lveldlaad dos'cen niet \r€Ê'zi hrwdê drrËËd van gplijke dikte. (d6
triginêlê td€t ïaargduyt voq dcublé, btr. \rtrzi l\rsd koper&aad; vertalen)
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Àls do zd.erirg vtrni€tnd iB, Doet de oczaak vàn elêen sttriÍg gezoefÊ rcrden in
hêt circuit dat de dyrnno en de acc vê!.birdt.
Ver-nijal het lc'i Ígen van 6en &aadtrank, êên loÊgetri lde v€rbirdiÍg of 6en \rcelu.ll-
dig sledrte msaaverbirdirg,
lbt ie noodzakal ijk dàt dc negatieve accr.pol, dE bêv€atigirgEptàÀt \ran d€
strffidertr.6k€!', dc bcveatigirgEbort van de Echakclaar en de dyÍÈDob€fnrizirg goed
vE!.bard€n zijn ret d€ !àsÊà van het fraD, zordêr enkele tuEeer*mt van vcf ,oaille, roest of gêpark€riec€rdê delên.
Befnrdel bij d€nontage van de dyrnrc d€ d€l€n rnn de lroolbcreÍtels z4urldig: laat
Ípoit dê v€r€n Bt br.trrt gmld lc spnirgen, zij rocten Bdtuivcrd berrog€n in lun
b*ruiziÍEpn. tlen mt vermi Ílsr ze mt vette viÍEa's aàn tê raken.
Bij her,urtagê met [€n zidt o\rertuigen dat de k@lbac"stels goed haplaatst wdsn
in tun crymkel i jke pcitie, mÀrbij de \rm die van dc col lectc-straàl volgt.
Íht, opptr\rlnlÉe van de col lec.ta ret goêd schqt zijn, wijg€DàÀkt vàn oliê cn
ardere vwvuilirg. Àls zij I idtt beochàdigd ie q het &aaiende d€èl van het ànk€È-,
kan de rcl lectc gepol ijst ïqden net zeêr fijn EclTnlDàpitr. Àls er batroefte is cín
trem af te draai€n, is hêt rÈdtrhàrd rpodzd<ef i jk m de nica lalel len uit te
kràSen. Deze uerl€aaÊcdên ku Fn bet€'r ïsdsn toe\r€rtrcurd aÀn ê6n elelêricicn.

fij be\rêlst een ze6r DodffiË ffiirg àÊn r/otr de kogel làg€rs l/an de dyrnmo: erÍrele
druppeltjea rctcrol ie in dê mêtrcpênirE€n, qgptlw elke 10@ kn.
De meeropenirg€n vcrden afgesloten doc een sdroef in hêt sekê ah.rninirn rnn de
dynaro.
lbt is aan te bw€l€n de schroeven goed vaet te tt€n rn het meren, co zo tê
\rotrk@ên dÀt er lrat€r in de meropenirgen biÍIlgn drirEt. De dmano met altijl crp
zp'n yijz* in zijn hoder geplaatst zijn, dat de mewopenirEsr zorgvuldig dloag
BtaÀÍr.

De ${ED van 85 m vàn het del "etardarrt" beEirÈ zijn ruttíge àfgiftê bij 15{X)
!.€rÊel iÍEtsn ên het kràcfitig€ Dà)drn.D \ran ar{F/rer 7 aopène rwdt verloregen bij

il00 mllentêl ir€m. De kcplary nry cla marde \ràn 36 ïatt (- baryiee, een cr.de
erFrgià-eenheid; vertaler) niet ovrec*ri jden en hot àcht€rl icàt nag ten lroogFbe
6 vatt (- bq.qiês) ll€b6n.

Stroomonderhreker
Dit is een klein elektrmagnetigdr toe8tel, bevestiqd ddtr dè berrziretar,<.
Het lËêft à16 opdracht de acsr cn dG dynÀno te vetàirden, elkè kê€r als het voltàge
van de lààtste, een gcrrolg van de enelheid, tlog€r wdt alB die van ds àcc1r.
D6 $trDrc en de accrr zijn dÀn panallel gec.hakeld en d6 rnald van de aryèrcoetc
staat op "ctnrIte". (fàdên)
Ogd(eerd, rull)êer ds Enelhêid lager rodt e,n het voltage vcn de dyrnrc daalt
sdm die \ran dê accu, \rtrhêd(t de sderbeken het circuit, mrÈ zcrdcr dse
votrzcrgmadtr€g|?l zil de aco.r zidr sÊ ladên via de dyrnrc. Dit kàÍt zidr voocdoen
mt als r.cde dat de oqrtactsr vàn dê ordtrtr€k€r blijv€n klcven bij sti leÈ{rÍd.

C I axon
De claxcn is be\restigrl net een flexibcle be-EBl c[ elke bcsctndigirg uit te
Bluit€n.
Hij nag ret gpsr €rlrel votrï€rp in kdÉÀkt kmr, zelfs niet nêt êên kabel .
lbt nod€l claxm die dotr dtg g€huikt $sdt, is van het typ6 dat trilt bij een
hog€ fr€qFrêntie.
rbt regÊl€n ie g€Dàld<el i jk doc het draaien aan êen klein sctrocfje, birnen op de
behrizirg van hot apparaat, tot ds totrl $EgEterft. Duar"ru rnar rec*rts dràài€n to,t
de veurlargde tom vqdt \r€rloi€g€n.
fbt àf$èteriÍ€trgaat.iê noêt in het qderste dea I van dc behuizirg zitten.
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Bedrad i ng
tbt is erg bêlàÍErijk cr regplmtig het vàstzitteÍr vàn mrcr!, scÈs'oeven qr divwEe
kàbêlv€rbiÍdirgpn tê controlenen. Een slecht kqrtakt is dilírijls de owaak van
rei I i jl*pden Dct dê vêrl icàtirg of het slocht filrktioÍErut vàn ds cla:<sr.

Oontroleer aniddel I ijk dê anr€luitirgtrt, en vocal tb &aàd die de airraml van de
acctr verrbirdt uet de naesa, mnneer de claffi zanden reden mlr €ri sch* klirl*.
Àl le beveetigirg$chroevfi meten rrolmakt vastzitten.

De kleiÍE noertjce op de befuizírg van dê claxon noeten goed vàstgêzêt $ordsn araaltijd een go€d€ toon t€ heÉ€n. 7ag er verd€r \roc cht d€ beààdirg niêt
doffiËl i jt en zicfi zo dotrverbirdt ret hêt êen of àÍdtr nant een defefcte isolàtic
kan een ktrtsluitirg doen srtEtààn rrclkc de ècan qlt làadt €n d€uc plotselirg kàn
beectufigen.

Statrg zoCrcn bt' cl*trtcà. vattdrt,trg

l{otor staÀt
sti I

I ichtophrergst
onvoldoerrle

- reflector dof of gedeukt
- gloeilnmF ie dof
- gloei tanp kmt niet overeen en past

niet in de lanphorder
- verbirdim rnri I of verbrrd<en

de lanpen doven
ret tusserpozen

- draadbetft
loegetopen verbirdirg

- een gebekkige mssaverbirdirg
- slecht kontakt door vennrilde

lampen

de lanpen doren
larrpaan

- de accar raakt uitgeput

de lampen harríen
door

- slecht kqrtakt tuesen de anpère-
meter, accu en tlxu]sa

geen verl ichtirg
- slecht kontakt in schakelaar
- bedradirg verbrcÍ<en

lanp doon:gehard
- accu uitqernrt

notor loopt

de lanpen harden
waruleer het elek-

triscfi systeen
irgeschakeld is,
naar ze dsrren
seleidel i jk

- de accLl laadt niet en de acctl
raakt uitgeput

de I icfrtophergrst
varieert net de
snelheid van de

motor

- êcflr uitgegnrt
- slechte contacten
- dradtrenrk

de lanpen dorren
net sderbekirgren

- slechte contacten* draadbeu{<
- accr"r uitgeput en dynarc laadt ret orr

dertnrekirEren
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$rnnmo laadt
niet

- strffi sluit niet
goed (vervui ld)

- zdcerirg gesmolten door kort-
sluitirg

- draadbevestigirg noer legekmen
- draadhrcuk of slechtê uasÉn
- aardrijfenaar gebn"d<en of qrt-

spanrFn
- vastzitterde of versleten kool-

borstel
- anpèrreter beschadigd
- slecht kontakt van de zekerirg

net orrlerbekirgen

- koolborstelveren stdcen uit
- koolbor-stels vni I
- col lector vennri ld
- een gehekkige mssaverbirdirgl'

ko,rtsluitirg

schakelaàr op rerc
(rrl)

- ampèreneter aan de nassa
- aareluitpnt strffi aan

mrÊFa
- blarke bedradirg naakt nassa
- ptuspool van de accu naakt msra
- ïËtêr en u..ril in de strffi
- contacten van de stffir

kleven

schakelaar op
"lampe "of "phore"

* de gloeilamp van het achterlicht zit
klen

- kortsluitirg in de verlicfitirgrs-
apparaten

- draad van de kopla+fl màkt nàÊt€ea

Eigen onderz.oek
Schakelnar houw + funktie

De ardszocfite EdËk€làÊr i6 \rocrziên \nn h6t opBc*rift "ilagn6to Flance Lyon". Daze
is gmÉeerd e êèn TenÍat, t[S 380 cc zijkklepper uit 1931. De Bctràkelatr k€rÈ
vi€!. staÍdÊn. Op de mtcr gezatcn, steêl(t dê hêfboil van ds Eclrakelààr ÍËar
àchttren, sr zic je van links ÍEàr r€cfita dê \rolgFrde gtardm:

IÏIIIOI

F\ril<tie
III

van de vier starxlen:
G:rcot lidtt + achterlidt irgescfrakeld. q/harc levert vol vermogen.
(stadslicht bardt niet !)
Dinlicht + acfiterlicht irgreechakeld. Dynano levert vol vsrqen.
(stadsl icht harxlt niet ! )
Alles uit. De dlmano levert half veruog1en, alleen via de stroorprd.er-
heker.
StÀdsliclrt + achterlicht irgeschakeld. De dparc levert vol veruoglen.
(De netalen hefbom van de sctnkelaar wordt via kontakt 3' verborrlen
net de groottichÈ{rd(. Dit heeft geen fur*tÍe. }

II
0

ï
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Hefboom met contactpunten
làn de hèfbo6 \ran dB Bdràkelaar zitten vieu- ccÈactprrten. Deze hebqr cb nmcrË1l t9t en ÊL 4'. hie glrrtcn zijn orderl iÍg vea.lordèn. Dit zijn t, - Z, cn 3,. tbtvicrdê grtactprrt is dirdct nat het uitst€ksrds deel van ae rrcfboo .rrer,^lonren.
(zia fi$nr hiersd€r o,p r*are grootte) Íbt trrris \rcn dê acà*êlaar iE van alr.niniun.

De schakelaar wonlt gesloten f,et één rcer op een
draadeird. Aan de orderkant steekt het draaáeird een
stuk uit. Hierop zit een ber"lgel vast. Die beqget
dient voor de beveetigirg op het stuur. De frnrrse
instnrcties geven eteeds duidelijk aan dat de sc*n-
kelaar zorgrvuldig net tmssa moot zijn verborden.
Door het draaien van hefbocm verplaatsen zic*;r steedsvier contactprrrten. Dit geeft een onoverzichteli jk
schakelpatroon.
& tclgl, te bgrijren wt er gebenrrt, is het ye.nstan-
dig m de lrcffu net mntactptnten op dmrzichtÍg
paprer of plastic over te tef<enen. vmrolgpr$ lfun ie
de heffu ap de tel<ening hiffiar lqgen. rtur
daarbr-r steeds het draa:p.urÉ en de gaten. (gffu1Jik
daanrmr wn spld)

Bakelieten plaat + koperen pennen
Fr tr bakel ieten p!àat vËn de sdnkelêàr zitten actrt koperen peróen. lan de
boverd<arÉ zitt€n Eoldetrsleuven, Àan de qdgltarÊ van iedi*.e peir ie een kmetjegploaakt. Ín de eletnren la.rnrn de &aden rruden rnstgeso ldocrd. Àan de orderkant
Êdnliven de vi€r contacten doo. dê kmetjee in de balrel ieten plaat en de kretjee
vàn ds koper€n pennên. De kretj€ zorgên \rw de viela vaEte àtaruen van ae

schakelaar, De actrt koperen pennetjes
zi Jn aêrgege\ren net 1 ' ' tot en net
8'' . (Zie afbeeldirg hiernaast) De
acfitste koperen pen zit er vootr Bpêk
en borren op. Daar kan rpoÍt één van de
contactprrrten tegenaan kmen. Een cqÈ-
tactprnt zal larg niet altijd in het
kmetje van een koperen pen kmen. ft
is dan gêen v€rbÍrdirg, (Bijvombeeld:
in stard O kmt al leen contactprnt Z,
op koperen pen 5' ')
Uit het feÍt dat pen B'' er voor Jan
Doedel opzit, kun je afleiden dat de
sclnkelaar od< arder"e toepaseirgen
had.
Pen 3' ' is doq een draadje verbqrden
net pen 4' ' . Zo od( is pen 5' , vet*
borden net pen 6' ' .

/
ÍT t

Ir

Verrnogerrsafgr Ífte vnn d-e dyrramo
_{rnet twee aans 1uÍt ingen}
Debiet I lerrert 3 à 5 anpèrê. Debiet II is het volte veruogen van de
anpère.
lbt \rolle \rmg6r uordt afgcgeven zo&.a d3 acf'kel!àr (cmttàt€rrl het àdrtes-
I ic*rt of grooÈ I i(tlt iredrakelt. zodra hot, acht€rl icht riodt uitgêschakeld, \rtrl icat
dê tleedc eet rreldyikkel irgen z,n stm (zie schdke lsctrenè) -6 vertni jnt de helfty|Ir lEt narletiadl \reld. De ÊÈroc yardt g€halve€rd. De kleneparrrirg ltijft edrtc
behotd€n.

BF" DSnenao



Elektrische verlichtirg door dynarc en accu. Nieur*shief T voor TerotÍsten 7

SCHAKELSCHEMA
coïïrmutatetlr

ffi

Ftn{ffïE PEN 1' + 2' + 3' 4',

Gnrcot l icht '(ï)rrq'' L' IÏÏ ï
dinl icht ,,FHAR,,

2', II
debiet I van de grnamo (vía
de orderbreker) en de acctr

3" + 4" I
ïï
ÏIT

debiet Iï van de dyrnno en
hêt

achterl icht rrlÀRrr

5" + 6" 0
I

ÏI
ïïï

stadsl icht (voor) r'TÀV" 7" I
"spêk en bonen" 8'.', }CEË( )ooo(

ftoormeten van de dyna.mo
De dynano heeft vier veldwilckelirgen. In eerr dynamo ret drie aaneluitingren (nae-
sa, ï , II ) virdt je de rrolgerde waarrlen:

1 Kleine koolbsrstel 
-> 

zekerirg (,- nassa! ) : z

2 Zekerirg (- uasa ! ) 
-> 

aansluitirg II : 6

3 koolborstel r noet gersoleerd zitten t.o,v. nassa.
gen aargresloten op koolbor^stehËnsluitÍrgr I .

à 4 Chn.

à 7 OhD.

b zijn geen veldwildrelir

Theoret ische werkinq van de dynamcr
crz6 dyrnm is €en zogenaËde EÈunt{yrEtoo. oif uta<ent dat de veldwitit<et irgen
(paral 16l ) cp de aansluitklren van de dynarc zitten.
Ze levert een gcl i Jkatnom van 6 volt, nits belaet. De klewpannirg kan aaraienl i jktlogtr zijn.

Dc dyrnm'e van de TffitB heÊÈen 2 of 3 aarreluitirgen. Eén van de aaneluitÍrgen iB
rËàr hêt f-rore en DÁkt dÀar rntra.rl i jk n sEaJ<antàkt. Àareluitirg I lev€rt d6strtarl nààr dê g€&ruikffi cn de accrr. ÀÀnBluitiÍg II (niet altijd-aansoziS) di€,nt
ce een ortra stêl wldrrild<el irpon adea- Etrcct te zettên,

fn q,t 1s 96ràl len he.ben qae ó7nano's 3 koolbcr.stelc. & zitten tnee gmote
koolbd"stcls in, ên dÀn nog Ëst kleirÉje.
Eén gr,'oÈe koolborsÈcl dierÈ cr de strrco rnn het dr:aaierde ar&tr (dÀt graÍte
draêi€rds 9ils i! het nidden) -neg t6 vo€ren rËar àingluitirg r op o" tíiter*ar*. rranhet d1nadruis. De tuecdê koolbcratel zit aÀn nassa. De t$eó grafi,c btrstels díerrnn
têvênB àla gËl i J'lsidrtr. .tê anlt Gt dit type dpaoo órs E"ei gel i jlcictrt* hocrrente rsrterun.
De kleirp koolbmtel nest vàn de crol lecttr strpan op. Deze strocn gaat via tree
drààdj€E naar dc rreldwild<el irpen (* Epo€l€n) . oezc epoeten, stal á sttrrs teg€n
de b]iterEi Íte rran de dyrnm, beEÈaan uit zeer qlrl xeermaa. Daardor tnunen er
v€€l 

_ 
rrild<ê I iÍE€n ry en ie ds tatèle lergte van G-dràÀd €rg gmooÈ. Doo'de grd.e

lergte ia dê lË€rstard lrocg. (zie metnuarden) Dotr de velArinte t irgwr tocpt ausveinig stroo.
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I OnEe dyrnno's kerrpn gleen magineten.
Í Een d1marc ret cp qon of ardere

nanier magnetime heben cn te kur
I nen firr$<tiorenen. Iihgrrreten nerden

in die tÍjd niet toegepast dËtbij een conatnrctie ret nagrr€ten de
dynano niet zelfregulererd is.
In het ik een
heel klein beetje nagnetisme achter
in de ijzeren delen. (= renanent
nagrnetisre) Dit ie voldoerde m de
dynarc elke keer na eti lstard weer
aan het rerk te kríjgen.

Het is belargnijk m te beseffen
dat al lC rytrcm crcl
aarsluitirg.I q do 6/rnno.
Aansluitirg II dient al leen rnar om
het tweede stel velduikkel irgen van
strocm te voorzien. Dit doe je dcror
de schakelaar te bedienen op het
stuur. (dir, gnrootlicht of stads-
licht) De strom loopt door deze
wikkel irgen 1169 naar rnàBsa via de
zekerirry. op aarsluitirg I stijgt
venrolgi'ens de stromafgifte door
het gestegren nagnetisch veld.
Als de zelcerirg doorlnrurdt, kan er
green spannirg reer door de twee
paren veldwikkelirgen en valt de
stroon varself reg doordat het

elektrerËgnetisch veld verrlwi jnt. De
(klein) uant door de veldwiklcelirgon

zekerirg noet van de goede waarde zijn
lopen maar kleirre hoeveeltreden strom,

Konk 1r:s i es
De vertalirg van llet artiket heeft uat
ore betreft vier dirgen duidelijk ge*
maakt:

1) Als je niet weet hoe de stutr-
schakelanr in elkaar zit, dan is
het bedradirgrnschena niet te be-
gri jpen.

2l k zit een orr\rol lêdigrfreid in de
beschrijvÍrg, als het gaat m het
leveren van het vol le vernogen
van de dlmamo. Od< ret irgrescha-
keld stadsl icht kan de d1rnarc vol
vêrmogen leveren. Dat hargrt af
van het tlpe irrstallatie. De be-
schri jvirg gaat over de Sorbitez-
installatie. De doorgeneten scha-
kelaar hoort bij het bedradirgs-
sc*Hur van blz.lo (De frarEê têl€È bev€dtigÈ dan od< het idee rtat bij
irpeacfnkeld achttrl icàt (scàakclaar etard-I, II en III) ae ayrnrc vot
v€mogen levst)

3) Erg vàlgt ia de volgerde tekgt: ,?n àet .laaÉste gcual ví'.dt az kleirr- re€'.-
starrd in 

'Êriê 
rêt IÊt r'Fdcir.,Jit van da ay!,rc a,|'€n het cizÏ''lit rye-Iqit- " wx ie: het tneede etel vtsld$ikkel irg€n r*dt via de ednlcelaar en

Sif u p; DW\){1r10 irr el
d"bb.l d.ilk
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aansluitiÍg Ir op a" dyrnoo van gtrom voorzi€n. ÀaÍEruitÍrg r brÍJft do +pool vàn de dyrnrc.

4'l De D8Ba-{r€rb'irdinq vaJr do scfEkelaar op het stu!.r is gBen noodzaak. tíie 6en(histcri'óc ?) r€at€n kan bder*en, rcei net ae mu Ëio ,rrt ii"",
sê trcpen rn dat je ÍB dit- larBe betoog niet in alaÈp bênt geval len.l{ocht het je niet hclmaal ariastijx Zijn, of als tr drÍristh€dÊn in staan: scÈltlídan niet co ong te bel len of te gc*rri jven.

Jar€oen hàgt en hul .I*$mn
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Pour obtenir le 2"' dóbit sur
les dynamos "Frailce", rclier
la borne ll dc la dynan:o à

la bornc du contlrrulateur
corre3pondant à la lantcrno
arriàre.
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