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AMPAIR PACIFIC 100
TURVALLISUUS

Lue ennen kokoamista ja käyttöä

Huom! Älä kokoa generaattoria, peräsintä ja potkuria
ennen kuin sähköliitännät on tehty valmiiksi.
KOKOAMINEN
Asenna peräsin ensin. Jos asennat tuuligeneraattorin ensin,
laite kääntyy holtittomasti ja sitä on vaarallista lähestyä.

ASENNUS
Asennuksen tukevuuteen ja kestävyyteen tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Asennuksen tulee kestää
vaakasuuntainen kuormitus, jonka huippuarvo on 120 kg
(250 paunaa).

Huom! Asennusmasto tulee asentaa pystyasentoon.
Potkurin siipien ja asennusputken väliin tulee jäädä
riittävästi tilaa (tarkista, että kiinnitysosat ja vastaavat
eivät ole potkurin tiellä missään asennossa). Maston
alaosa tulee asentaa riittävän tukevasti alustaan.
Maston alaosaa ei saa asentaa resonoivaan / heiluvaan
pintaan, kuten esimerkiksi mökin katon keskelle melun
välttämiseksi.

SÄHKÖLIITÄNNÄT
Muista asentaa sulake! Sulake tulee asentaa akkunavan
välittömään läheisyyteen jotta akku olisi suojattu
mahdollisimman tehokkaasti.

NAPAISUUDEN TARKISTUS
Kun johdotat järjestelmän tarkista, että akku kytketään
järjestelmään oikein päin. Väärin kytketty akku (käänteinen
napaisuus) saattaa vahingoittaa generaattorin ulostulossa
olevat tasasuuntaajat tai generaattorin nk. harjojen juotokset
saattavat sulaa.
Tarkista napaisuus huolellisesti ennen lopullisia kytkentöjä
ja käyttöönottoa.

KAAPELIEN VÄRIKOODAUS
RUSKEA = (+) Positiivinen
SININEN =(-) Negatiivinen

LATAUSLIITÄNTÄ
Pacific-laitteen lähtö tulee kytkeä suoraan säätimen
kautta akkuliitäntään.
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Jos Pacific asennetaan mastoon tai asennustelineeseen,
kaapeli tulee viedä alas säätimelle ja akuille. Kaapeli tulee
asentaa ja vetää siten, että se ei pääse hankautumaan
missään tapauksessa mastoon tai telineeseen tai muihin
rakenteisiin. Vedä kaapeli maston pohjan läpi taivuttamatta
kaapelia liian tiukalle mutkalle tai poraa mastoon sopivan
kokoinen reikä. Varusta reikä kumisella läpiviennillä, joka
estää kaapelin hankautumisen rikki reiän teräviin reunoihin.

LATAUSSÄÄDIN
Järjestelmään on suositeltavaa asentaa erityinen lataussäädin,
varsinkin mikäli generaattori jätetään lataamaan akkuja silloin,
kun akkuihin ei ole liitetty kulutuslaitteita. Tällöin ylilataus voi
kiehuttaa  akkujen elektrolyytin ajan myötä ja mikäli

elektrolyyttinesettä ei lisätä, akut voivat tuhoutua.

KÄSITTELY
Pysäyttäminen Tuuligeneraattori on suunniteltu
kestämään myrskytuulia, mutta on järkevää pysäyttää
generaattori mikäli odotettavissa on erittäin voimakkaita
tuulia tai mikäli aiotaan suorittaa tarkistuksia. Noudata
varovaisuutta ja lähesty Pacific-laitetta tuulen alapuolelta
peräsimen puolelta, tartu peräsimeen (veneasennuksien
tapauksessa kannattaa käyttää esimerkiksi venehakaa).

Käännä generaattoria varovasti poispäin tuulesta ja kun
potkuri pysähtyy, heitä potkurin siipien ympärille köysi ja
sido köysi siten, että potkuri ei pääse pyörimään.
Älä koskaan heitä köyttä pyörivään potkuriin!

Henkilökohtaisten vahinkojen välttämiseksi on
suositeltavaa käyttää tukevia hanskoja. Tuuligeneraattorin
potkurin siivet voivat helposti aiheuttaa VAKAVIA
HENKILÖVAHINKOJA ja niihin tulee suhtautua kuten
lentokoneen moottorin potkureihin.

TARKISTUKSET
Tarkista säännöllisin väliajoin kaikki kiinnitykset,
erityisesti kovien tuulien jälkeen.

Staattoreiden tuottama vaihtojännite tasasuunnataan kahden
siltatasasuuntaajan (yksi per staattori) avulla.
Kahden tasasuuntaajaan DC-ulostulo kytketään rinnan ja
johdetaan kahden pitimissään olevan hiilen läpi (alemman
runko-osan sivuilla). Hiilet johtavat virran kahteen
fosforipronssista valmistettuun liukurenkaaseen, jotka
sijaitsevat paikallaan olevaan kiertoakseliin, joka sallii
generaattorin vapaan pyörimisen tuulen mukana.
Liitännöistä mahdollisesti aiheutuvat häiriöt suodatataan
metallioksidivaristorin avulla (kytketty lähdön yli
tasasuuntaajien ja hiilien välillä). Lähdön sähköliitäntä on
eristetty generaattorin rungosta. Runko on asennettu
kiertoakselin päälle  ja se on tuettu rasvalla tiivistetyn
kuulalakerin (ylälaakeri) ja komposiittirakenteisen laakerin
(alalaakeri) avulla. Ylälaakeri on kiinnitetty runkoon,
alempi laakeri on kiinnitetty runkoon ruostumattomasta
teräksestä valmistetun spiraalimuotoisen kiinnitysjousen
avulla.
Kiertoakseli sisältää O-tiivisterenkaan (yksi per kumpikin
hiilipidin), alemman laakerin ympärillä olevan O-
tiivisterenkaan ja akselin ja alalaakerin yhtymäkohdassa
olevan V-tiivisteen.

Kiertoakseli on sijoitettu kulkemaan kootun generaattorin
painopisteen läpi jotta generaattori asettuisi tuulen suuntaan
helposti myös kevyissä tuulissa.

Tuuligeneraattori koostuu kuudesta taivutetusta ja
kierteisestä painemuovatusta lasikuituvahvisteisesta lavasta,
jotka on valmistettu polypropyleenistä. Materiaalilla on
erittäin hyvä rasituskestävyys ja se säilyttää ominaisuutensa
myös melko matalissa lämpötiloissa.

Lavat on sovitettu tasapainotetuiksi pareiksi (painot
täsmäävät alle yhden gramman tarkkuudella) ja ne on
värikoodattu. Kiinnitys puristamalla valualumiinisen
nokkakartion ja alumiinista valmistetun takalevyn väliin
(M8 x 45 RST-ruuvit, jousialuslevyt ja mutterit, kaksi per
lapa).

JÄRJESTELMÄKUVAUS

JOHDANTO
Ampair Pacific 100 on tuulikäyttöinen generaattori, joka
kykenee tuottamaan jopa 100 W sähkötehoa (12V tai 24
V) ja se on tarkoitettu akkujen lataamiseen.

GENERAATTORI
Laite koostuu valualumiinista valmistetusta kumisella O-
renkaalla eristetystä kaksiosaisesta rungosta. Kaksi kuusi-
napaista magneettiroottoria, joiden navat ovat linjassa kes-
kenään, pyörivät ruostumattomasta teräksestä valmistet-
tuun akseliin kiinnitettynä. Kiertoakseli pyörii kahden
suljetun rasvalla täytetyn kuulalaakerin varassa.
Etummainen laa-keri on suojattu akselitiivisteellä.
Kuusinapaisia staattorei-ta on kaksi ja näiden navat on
porrastettu (30 asteen väli) käynnistyksessä tarvittavan
vääntömomentin minimoi-miseksi (herkempi pyörintään
lähtö kevyessä tuulessa).
Laite kootaan siten, että yksi staattori on runko-osassa ja
toinen etuosassa. Pieni ajoitusmerkki sijaitsee rungon
puoliskoissa kokoonpanon tarkkuuden takaamiseksi.

Keskiö on sovitettu generaattorin akseliin (kartio), jossa
tappi estää liukumisen. Kiinnitys M10-aluslaatan ja nyloc-
mutterin (VASEMMANPUOLEINEN KIERRE) avulla.

Alumiinista valmistettu peräsinosa on kiinnitetty
generaattorin rungon takaosaan kolmella M8 x 25 RST-
ruuvilla, kuudella aluslaatalla ja kolmella lukkomutterilla.
Merikäyttöön tarkoitettujen generaattorien peräsin on
varustettu reiällä, mikä helpottaa siihen tarttumista
esimerkiksi venehaan avulla kun generaattori halutaan
kääntää pois tuulesta huoltoa varten.
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PAKKAUSLISTA Tarkistukset ennen asennusta

AMPAIR PACIFIC 100 -GENERAATTORI
Tarkista, että laite ja sen osat ovat säilyneet ehjinä
kuljetuksen aikana ja että lähetys sisältää kaikki
tarvittavat osat ja että generaattorin nimellisjännite
vastaa tilattua mallia (12V tai 24V).

Lähetyslaatikko sisältää:
Generaattorin ja valmiiksi kootun keskiön ja
kiertoakselin, Pacific-laitteen käyttöohjeen, kuusi
potkurin siipeä, kolme värikoodattua paria (värikoodi
löytyy siiven kantaosasta), suuntaperäsimen ja
asennussarjan.

Tuuligeneraattori              Siipien kiinnitys
3 M8 x 25 ruuvit 12 M8 x 45 kiinnittimet
6 M8 aluslevy 12 M8 jousialuslevyt
3 M8 nyloc-mutterit 12 M8 mutterit

PACIFIC-PERÄPEILIASENNUSSARJA (P1031)

MESAANIMASTOTELINE (P1032)

Lähetyslaatikko sisältää:
Asennusteline
2 Ml0 x 150mm kierretanko,
8 MI0 mutterit,
8 Ml0 aluslevyt,
4 MI0 jousialuslevyt

TARGA-KAARIASENNUS (P1030)

Tämä ratkaisu nostaa potkurin siipien kärjet
2 metrin korkeudelle tukijalan alaosasta
(kannesta). Mikäli lähellä on korokkeita jolloin
ihmiset ovat vaarassa, lisää asennuskorkeutta
tarvittava määrä.

Lähetyslaatikko sisältää:
Yläputki (1200mm, 2 x 8.5mm reiät toisessa päässä,
1x 8.5mm reikä toisessa päässä + 2 x 10.5mm
reiät). Alaputki (1200mm, 2 x 8.5mm reiät toisessa
päässä 2 x 8.5mm toisessa päässä).
Välituki (970mm, 25mm ulkomitta).
Tukivaijerit: kaksi, kiristimet ja D-renkaat toisessa päässä.
Kiinnikesarja: haarukka, kaksi kulmajalkaa, takavantin
kiinnike, alumiininen putkiliitäntä.
Välituen, haarukan, putkiliitännän ja jalkojen
kiinnikkeet:
1 M6 x 40 ruuvi  1 M8 x 70 kuusiokoloruuvi
2 M6 x 35 kuusiokoloruuvit 2 M8 aluslevyt
3 M6 jousialuslevyt  1 M8 Nyloc-mutteri
3 M6 Nyloc-mutterit  2 M8 x 60 kuusiokoloruuvit
1 M10 kierretanko 85mm  2 M8 jousialuslevyt
2 M10 jousialuslevyt  2 M8 kuusiokolomutterit

Lähetyslaatikko sisältää:
Asennusjalka tukilevyllä (800mm x 48mm ulkomitta)
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ASENNUS

ASENNUSPAIKAN VALINTA
(Asennus maalle kiinteästi)

Tuuligeneraattori tulee asentaa mahdollisimman
korkealle ja riittävän etäälle tuuliesteistä (rakennukset,
maaston esteet) sekä tuulen pyörteitä aiheuttavista
rakenteista. Kts. alla olevia kuvia.

2H

H H  H

2H 10H

2H

H H

2H 10H
  OK      Kuva 1 EI OK

Varoitus
Ennen tuuligeneraattorin asentamista erityisen tuuliseen
maastonkohtaan tulee varmistaa, että aiottu asennuspaikka
soveltuu tuuligeneraattorille. Tällöin on yleensä suoritettava
tuulennopeus- ja suuntamittauksia soveltuvalla kalustolla ja
erilaisilta korkeuksilta. Turbulensseihin viittaavat mittaus-
tulokset ilmaisevat, että tuuligeneraattoria ei tule asentaa
kyseiseen asennuspaikkaan (toinen kohta tai toinen kor-
keus). Tuulitiedot tulee mitata tarkasti aiotusta asennuskoh-
dasta. Vältä asennusta katon päälle välttääksesi turbulent-
tivirtauksia, rasituskuormituksia ja tärinämelua.

ASENNUS (Mekaaninen)
Vapaasti seisova asennus tulee perustua kuvan 1 esittämiin
periaatteisiin. Kuva. 1: Asennukseen liittyvät rakenteet:

Masto - terästanko (vesijohtoputki tai rakennustelineputki) tai
muu sopiva metallinen putki tai puusta valmistettu masto
(sähkötolppa tai vastaava). Mikäli tukivaijereita ei voi käyttää
(vaara ihmisille ja eläimille), voidaan käyttää puista
sähkötolppaa, joka haudataan tukevasti maaperään 1/3-
pituudeltaan tai monijalkaista mastoa (kallis ratkaisu).

Tukivaijerit - tyyypillisesti käytetään galvanoitua
teräsvaijeria, jota suojaa lisäksi muovikuori ja jonka
päissä on erikseen kiinnitetyt silmukat.
Älä käytä venyvää tai kuluvaa materiaalia vaijereissa.
Maston nostoa ja laskua helpottaa kolmen tasavälein
asennetun (120°) vaijerin käyttö. Korkea masto
edellyttää useampia eri korkeuksille asetettuja

vaijereita. Ylimmät vaijerit pitävät maston pystyssä,
välivaijerit estävät mastoa taipumasta. Ylimpien vaije-
rien tulee ulottua mahdollisimman lähelle maston yläosaa,
toisin sanoen tuuligeneraattorin potkurin siipien ja vaije-
rien väliin jätetään melko pieni välys.

Kiristimet - yksinkertaisin ja helpoin tapa kiristää vaijerit on
käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vanttiruuveja.
Kiristys tulee suorittaa siten, että kaikki vaijerit ovat yhtä kireällä
(tuuligeneraattorin aiheuttama kuorma kohdistuu vaijereihin).

Tukikanta  - tukikannan tulee kestää maston ja generaattorin
yhteispaino ja estää maston painuminen maaperään ja maston
alaosan liikkuminen. Monijalkamasto edellyttää betonista anturaa
ja pulttikiinnitystä. Mikäli kanta varustetaan niveltuella, voidaan
masto ja siihen kiinnitetty tuuligeneraattori nostaa ja laskea
kätevästi yhdellä vaijerilla.

Maakiilat
Maakiiloissa tulee olla sopivan
kokoiset silmät vanttiruuvien ja/tai
vaijerisilmukoiden kiinnitykseen ja
niiden tulee olla linjassa vaijerin
kanssa. Pehmeä maaperä saattaa
edellyttää betonianturoita, kivinen
poraamista ja kiviankkureita. Vain
silmä saa näkyä. Vältä vetistä
maastoa ja aseta ankkurin kanta
routarajan alapuolelle.
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Toiminta pakkasessa muovimateriaalien ominaisuudet
huonontuvat kylmissä lämpötiloissa ja muuttuvat
hauraiksi. Edellinen koskee potkurin siipiä (lasitäytteellä
tai ilman). Toiminta 0°C lämpötilassa ei yleensä aiheuta
ongelmia, mutta useimmat materiaalit kärsivät jo 20°C
lämpötilassa eikä pitkäaikaista toimintaa näin matalissa
lämpötiloissa voida taata määräämättömän pitkiä aikoja.
Pacific-tuuligeneraattorin lasitäytteiset polypropyleeni-
siivet on valmistettu käyttäen suurta kuitukokoa
kompressiomenetelmällä ja ovat siten huomattavasti
nylonista, hiilikuiduista ja muista muoveista valmistettuja
siipiä paremmat edellä mainitussa suhteessa. Mikäli siipiin
kertyy jäätä, kestävyyttä on erittäin hankalaa ennustaa.
Myös muut materiaalit kärsivät matalissa lämpötiloissa.
Tiivisteiden (O-renkaat) nitriilikumi ja PVC-suojakuorella
varustetut sähkökaapelit ovat hyviä esimerkkejä.
Edellä mainituista syistä johtuen Pacific käyttää
mahdollisuuksien mukaan Neopreeni- ja Viton -
materiaaleja sekä "arktisiin olosuhteisiin" tarkoitettua PVC-
rasvaa (laakerit). Laakerit toimivat jopa -30°C tai sitä
alemmissa lämpötiloissa, mutta komponenttien toleranssit
voivat aiheuttaa normaalia suuremman kitkan ja lyhentää
näin laakerien käyttöikää.

Salamointi - maadoita kaikki metalliset osat. Hautaa
lähtökaapeli maahan (½m syvyyteen) maston ja akkujen
väliseltä osuudelta. Johda kaapelointi muovisen kourun
läpi tai käytä maahan haudattavaa kaapelisuojaa.

ASENNUS - Veneasennukset
a) Riittävän korkea tukimasto/jalka, joka tuettu vaijerein.
Asennus veneen takaosaan/peräpeiliin. Kts. kuva 9.
b) Mesaanimastoon (erityinen teline, kuva 3).
c) Mesaani- tai ison maston huippuun.
d) Targa-kaareen tai vastaavaan telineeseen.

PACIFIC PERÄPEILIASENNUS (venekäyttö)
Asennuksen vahvuus ja kestävyys on varmistettava
huolellisesti. Vaakatason kuormituskestävyys vähintäin
120kg (250 paunaa) Huom! Asennusjalan tulee olla
pystyasennossa. Varmista, että potkurinlapojen ja asennusjalan
väliin jää riittävästi tilaa (ei kiinnikkeitä tai vastaavia joihin
lavat voisivat osua). Asennusjalan alaosa tulee asettaa
kohtaan, joka on erittäin jäykkä ja vahva. Jalka ei saa
levätä resonoivan pinnan (hytin katto) päällä sillä
mahdolliset värinät välittyvät sisätiloihin metelinä.

a) Tarkista! Varmista että vastaanotetut osat ovat
vahingoittumattomat.
b) Asennusjalan asema Jalan kanta voidaan asentaa
toiselle sivulle, mikäli ylhäältä katsottaessa välituen ja
jommankumman vaijerin välinen kulma on yli 45 astetta.

c) Jalan kokoaminen Käytä väliputkea ja M6 x 12

pultteja sekä kiristysprikkoja ja kokoa putket koko
pituuteen. Käytä ruuvilukitetta (esim. Loctite 222)
estääksesi pulttien löystyminen ja irtoaminen
pitkäaikaisen tärinän vaikutuksesta. Kaapelit on
helpompi pujottaa putkien läpi kokoamisen yhteydessä.

d) Jalat Kiinnitä jalat putken päähän M8 x 65 ruuvilla,
prikoilla ja mutterilla. Ruuvaa jalka kiinni siten, että
jalka pääsee liikkumaan välituen mukana. Jos jalka on
asennettu veneen keskilinjalle, jalan tulee voida
yleensä liikkua veneen keulan ja perän suuntiin, jos
jalka on asennettu keskilinjan sivuun, välituen
kiinnityspisteen suuntaan ja siitä poispäin.

e) Tukivaijerit Aseta jalka paikoilleen ja kiinnitä kaksi
tukivaijeria vanttiruuveineen jalkaan. Valitse vaijerien
kiinnityskohdat huolella ja varmista, että ao. kohdat
kestävät rasituksen (käytä kannen alapuolelle asetettavia
klosseja tarvittaessa).

f) Perävantin välituki Viilaa sopiva ura perävantin
vaijerille välituen kiinnittimelle (halkaisija miinus
0.5mm). Katkaise välituki sopivan pituiseksi. Poraa
kiinnityspultin reikä asennuksen yhteydessä jotta reiät
osuvat kohdakkain.

Kuva 9 Peräpeiliasennussarja.

C

B
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Kuva 3 Mesaanimastoasennussarja

MESAANIMASTOASENNUS
Suurin kuorma, mikä telineeseen kohdistuu liittyy
vääntöön. Siksi putken kiinnitysosa on laatikkomainen
suuremman jäykkyyden takaamiseksi. 100mm leveä
laatikko-osa sopii suurimpaan osaa
mesaanimastoprofiileja. Sivuosia on mahdollista
taivuttaa hieman, kapeampi profiili voidaan sovittaa
mutterien ja aluslevyjen avulla.

Poraa laatikko-osan levyihin ja mesaanimastoon sopivat
reiät ja suorita kiinnitys mukana toimitettujen M10-
pulttien avulla. Monel-tyyppiset niitit ovat yksi
kiinnitysvaihtoehto pulttien lisäksi.
Huom! Älä kokoa ja asenna generaattoria, peräsintä ja
potkuria ennen kuin sähköliitännät on tehty.

SÄHKÖLIITÄNTÖJEN ASENNUS

Silloin, kun Pacific-tuuligeneraattori asennetaan
asennusputken tai telineen avulla, kaapeli tulee juoksuttaa
alas säätimen kautta akuille. Varmista, että kaapeli ei
pääse hankautumaan asennusputkeen tai muihin osiin.
Juoksuta kaapeli ulos putken alaosasta riittävän loivaa
kaarevuussädettä käyttämällä tai poraa putkeen riittävän
suuri aukko, joka mahdollistaa myös kumisen läpiviennin
käytön hankautumisvaurioiden estämiseksi.

a) Kaapelit  kun asennuspaikka on valittu ja testattu,
mittaa tarvittavan kaapelivedon pituus (säätimelle). Jos
pituus on alle 10 metriä (20 metriä 24V järjestelmälle),
käytä 1.5mm2 poikkipinta-alaista kaapelia (16 AWG), jos
alle 20 metriä (40 metriä 24 V järjestelmälle), käytä
2.5mm2 (14 AWG) kaapelia. Käytä samanlaista kaapelia
kuin Pacific-laitteessa.
Varmista, että kaapelin paljaat
osat on tinattu (korroosionesto).

b) Liittimet  suosittelemme
vesitiiviiden kansiliittimien
käyttöä sähköisten liitäntöjen
toteuttamiseen.

c) ASENNUS generaattorin ja sähkökaapin ja/tai
liittimen välisten ja akkujen välillä olevien liitäntöjen
varmistamiseksi kaapelit tulee kiinnittää sopivin välein
runkoon (hankauksien ja onnettomuuksien välttämiseksi).

d) Järjestelmän suojaus  yksinkertaisimmassa
asennustapauksessa Pacific-generaattori lataa suoraan
akkuja  kaapelin väliin kytketään lähelle akun
positiivista napaa sulake (10A 12V / 5 A 24V
järjestelmä).

e) Johdotusvaihtoehdot  kuvassa 4 esitetään kaksi
ylimääräistä komponenttia ja niiden mahdollisest
liitäntäkohdat virtapiiriin. Yksinkertaisin latauksen ohjaus
voidaan toteuttaa kytkimellä (virtakestoisuus 15 ADC
minimi).

Virtamittari liitetään sarjaan (jos se on nk. sisäisen shuntin
sisältävää tyyppiä) yhteen linjaan. Tämä mahdollistaa
generaattorin tuoton seuraamisen tarvittaessa. Kuvassa
virtamittarin positiivinen (+) liitäntä on kytketty
generaattoriin ja negatiivinen (-) akkuun. Älä koskaan
kytke virtamittaria napojen yli.

VAROITUS! Sulakkeen käyttö on välttämätöntä!
Sulakkeen tulee sijaita akkunavan vieressä, sillä kaapeli-
vian tapauksessa akku saattaa syöttää maksimivirtaa, mikä
voi aiheuttaa palo- ja/tai räjähdysvaaran.

OIKEA NAPAISUUS  mikäli järjestelmän
johdotus tehdään väärin päin (navat vastakkaiset),
Pacific-laitteen lähdössä olevat tasasuuntaajat
saattavat tuhoutua tai generaattorin harjojen
pitimien juotokset saattavat sulaa. Tarkista
kytkennät muutama kerta huolellisesti ennen
järjestelmän käyttöönottoa.

KAAPELIEN VÄRIKOODIT
Ruskea = (+) Positiivinen
Sininen = (-) Negatiivinen

LATAUSLIITÄNTÄ
Pacific-generaattorin lähtö tulee kytkeä suoraan
akkuihin. Mikäli Pacific kytketään kuorman
puolelle suhteessa pääkytkimeen, sähkölaitteet
saattavat vahingoittua, sillä Pacific-generaattori
tuottaa tietyissä tapauksissa ylijännitettä ilman
akkujen muodostamaa kuormaa.
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SÄÄTIMET

AMPAIR valmistaa kolmea erityyppistä lataussäädintä,
jotka suojaavat lyijyhappoakkuja ylilataukselta.

Nämä eivät ole nk. "shunt"-tyyppisiä säätimiä, jotka
tuottavat hukkalämpöä vaan elektronisia tehokytkimiä,
jotka kytkevät generaattorin irti akuista tietyllä jännitteellä.

MALLI (12V) S-MOB      S-M3B D-M1B
Lähde 1 1 2
Lähdeteho W 100 100 2 x 100
Ohjelma M M M
Akustojen määrä 1 3 1
Asetuspiste V (low) 13.6 13.6  -
Asetuspiste V (high) 14.0 14.0 14.0

Ekvalisointi V+ 0.4 0.4 0.4

MALLI (24) S-M1B       S-M3B D-M1B
Lähde 1 1 2
Lähdeteho W 100 100 2 x 100
Ohjelma M M M
Akustojen määrä  1 3 1
Asetuspiste V (low) 27.2 27.2  -
Asetuspiste V (high) 28.0 28.0 28.0

Ekvalisointi V+ 0.8 0.8 0.8

PACIFIC 100
  Kuva. 5

12V järjestelmä jossa 3 akkua

Lataustoiminto jatkuu kunnes Lo- tai Hi-tason jännite on
saavutettu (riippuu kumpaa lähtöä käytetään).
Generaattori kytketään tällöin irti akusta, jolloin akun
jännite hiukan putoaa (ei latausvirtaa).
Kun jännite on 0.5V alle katkaisujännitteen, kytkeytyy 30
sekunnin aikaviive päälle. Mainittu viive estää säätimen
oskilloinnin silloin, kun akkuja ladataan ja akut on
kytketty kuormaan. 30 sekunnin jälkeen generaattorin ja
akun liitäntä kytketään jälleen päälle ja lataus jatkuu
kunnes saavutetaan katkaisujännitetaso.

yhdistettynä Ampair S-M3B Charge Control
Regulator  lataussäätimeen.

Säätimissä S-M1B & S-M3B on yksi 100 W tulo (Pacific,
Aquair tai Solar) ja 2-tasoinen tunnistustoiminto. Alempi
jännitetaso (Lo) aktivoi katkaisun 0,4V ylempää
jännitetasoa (Hi) alempana (0.8V per 24V järjestelmä).
"Hi"-liitäntä soveltuu nestemäisellä elektrolyytillä
varustetuille akuille ja/tai kun veneessä asutaan jatkuvasti.
Lo  liitäntä soveltuu geeliakuille ja/tai epäsäännölliseen

käyttöön.

Akkujännite tunnistetaan säätimen lähdöstä, mistä syystä
säädin tulee asentaa mahdollisimman lähelle akkuja.
Kaapelien vedot tulee pitää mahdollisimman lyhyinä.

Säädintyyppi S-M1B sisältää yhden akkulähdön. Säädin S-
M3B sisältää kolme akkulähtöä, joten sitä voidaan käyttää
kolmen eri akkuryhmän latausvirran vakavointiin.
Malli D-M1B sisältää kaksi 100W tuloa (Pacific, Aquair tai
Solar), joita voidaan käyttää akkuryhmän ohjaamiseen
kiinteällä latausjännitteellä.

Kaikki säädinmallit on varustettu samalla monitasoisella
vakavointialgoritmilla (ohjelma), jonka jännitetasot ovat:
Lo = 13.6V, Hi = 14.0V per 12V järjestelmät.
Lo = 27.2V, Hi = 28.0V per 24V järjestelmät.

Erityinen latausjaksolaskuri laskee lataus/purkaus-jaksojen
määrän ja joka kymmenes jakso säädin nostaa
latausjännitettä yhden jakson ajaksi 0.4V:lla (Lo = 14.0V
tai Hi = 14.4V per 12V järjestelmät, 0.8V per 24V
järjestelmät Lo = 28.0V, Hi = 28.8V). Tämä toiminto
tuottaa nk. ekvalisointilatauksen akulle. Seuraavat jaksot
palautuvat normaaliin käytäntöön seuraavien yhdeksän
lataus/purkausjakson ajaksi.

Virtamittari
Suosittelemme virtamittarin lisäämistä järjestelmään
lataustoiminnon seuraamisen mahdollistamiseksi.
Sulakkeet: Akku tulee suojata sopivien sulakkeiden avulla.
12V / l0A ja 24V / 5A.

JOHDOTUS  käytä eristettyä kaapelia (minimi
poikkipinta-ala 1,5mm2 ellei muutoin mainittu (16 AWG)
säätimen ja akun välillä (yksilähdejärjestelmä), 2,5mm2 (14
AWG) kaksilähdejärjestelmässä. Säätimen ja akun välinen
johdotus on kuvattu vastaavassa kytkentäkaaviossa.
Suosittelemme suojattujen kaapelien käyttöä mikäli kaapelit
kulkevat sähkömagneettista säteilyä emittoivien laitteiden tai
kaapelien lähellä (radiolähettimet ja antennikaapelit).

7



S-M1B

Kaikki monivaihesäätimet on suojattu sisäisellä SAE-
tyyppisellä sulakkeella. Nämä eivät korvaa akkujen
suojaamiseen tarkoitettuja sulakkeita. Akkua suojaavat
sulakkeet tulee sijoittaa akkunapojen lähettyville riittävän
suojauksen takaamiseksi. Tarkista napaisuudet ja kytkennät
huolellisesti muutama kerta ennen kuin lopuksi kytket itse
sulakkeet sulakepitimiin (varo kipinöintiä).

BATTERY

+

   S-M3B

1

2

3
BATTERIES

   D-M1B

IN-LINE
FUSE
12V-10A
24V-5A

IN-LINE
FUSE
12V-10A
24V-5A

Korroosio erityisesti venekäytössä kaikkien
sähköjärjestelmien pahin vihollinen.  Sijoita säätimet
sääsuojattuun paikkaan, mahdollisimman kuivaan tilaan ja
suojaan roiskevedeltä. Tarkista kaikki liitännät mahdollisten
korroosiovaurioiden varalta riittävän usein. Korjaa
suorittamalla liitännät uudelleen tai korvaamalla liittimet
tarvittaessa. Käytä kuparijohtimista koostuvia kaapeleita
joissa kupari on tinattu, jotta korroosio ei etenisi kaapelien
suojakuorien sisäpuolelle.

Käyttöön liittyvät ongelmat -  Digitaalinen yleismittari on
hyödyllinen apuväline vianmäärityksessä ellei käytössä ole
pysyvästi järjestelmään johdotettuja mittareita.
Akkujännitteet ja laturin (generaattorin) ulostulojännitteet
voidaan lukea suoraan mittarin avulla. Latausvirran
selvittäminen edellyttää mittarin liittämistä sarjaan toisen
akkukaapelin kanssa. Tämä mahdollistaa latauslaitteelta ja
latauslaitteeseen liikkuvien virtojen määrittämisen. Älä
irrota akkuliitäntöjä, sillä säätimen toiminta vie vain vähän
virtaa.
Mikäli vian syyksi epäillään säädintä, se voidaan väliaikaisesti
ohittaa kytkemällä generaattorin positiivinen lähtö suoraan akun
positiiviseen napaan. Negatiiviset liitännät liittyvät yhteiseen
maahan  ja näihin ei tarvitse koskea paitsi jos säädin joudutaan

vaihtamaan.
Kaapelien eheys voidaan mitata yleismittarin
jatkuvuusmittaustoiminnon avulla (kytke kaapelin päät irti
virtapiiristä mittauksen ajaksi).

Käyttö oikein asennettuna generaattori ja säädin lataavat
akkuja automaattisesti mikäli tuulta on riittävästi.
Laitetta voidaan käyttää yhdessä muiden latausjärjestelmien
kanssa ilman tunnettuja ongelmia.
Akkujen kennojen nestetaso tulee tarkistaa säännöllisesti
akkujen käyttöiän maksimoimiseksi (jos kyseessä avoin
akku).

BATTERY

+

ASENNUS

IN-LINE
FUSE
12V-10A
24V-5A Kuva 6

VIALLINEN SÄÄDIN
Pysäytä tuuligeneraattorin vapaa pyörintä tuulen suunnan
mukaan ja kiinnitä se ennen kaapelien irrottamista. Älä
kytke akkuliitäntöjä irti silloin, kun generaattori tuottaa
latausvirtaa, sillä tästä voi seurata säätimen tuhoutuminen.
Mikäli epäilet säädintä, ohita säädin väliaikaisesti kytkemällä
generaattorin lähtö suoraan akun napoihin (tarkista napaisuus).
Mikäli lataus toimii näin, säädin on toimitettava huoltoon tai
vaihdettava uuteen.

Kun kytket säätimen päälle, varaa noin yhden minuutin aika jotta
ajastuspiirin toiminnot käynnistyvät kunnolla.
LATAUSOHJAUS  Järjestelmän suojaaminen
Sulakkeisiin liittyvä varoitus  Älä koskaan jätä sulakkeita pois
järjestelmästä. Syöttöjohtoihin liitetyt sulakkeet suojaavat sekä
laitteita että muuta omaisuutta ja estävät useimmat oikosuluista
aiheutuvat onnettomuudet.Jos sulakkeet palavat usein, tarkista syy.

Sulakkeet = 10A - 12V järjestelmät : 5A - 24V järjestelmät.
Säätimet kuluttavat hiukan virtaa (tyypillisesti 1 mA per
12V) akuilta mittaus- ja ohjauspiirien tarpeisiin. Ilman tätä
liitäntää säädin ei toimi.
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Heitä köysi lapojen päälle ja sido köysi siten, että potkuri ei
pääse pyörimään.

ASENNUKSEN VIIMEISTELY
a) Asennus: Levitä ohut kerros rasvaa kiertoakselille ja
lukitusruuvin kierteisiin korroosion estämiseksi. Aseta
generaattorin runko valmiiksi asennusta ajatellen ja syötä
kaksinapainen kaapeli asennusmaston läpi, työnnä
kiertoakseli yläosaan ja lukitse kiinnittimien avulla.
Maston yläosa on mitoitettu siten, että se pääsee liikkumaan
vapaasti mutta tarjoaa silti sopivan tiiviyden sadetta jne.
vastaan (välysero V-tiivisteeseen verrattuna noin 2mm).
Tarkista mitoitus jos teet asennusmaston itse.
b) Lähtökaapeli: Kytke akkuun liittyvät sähköliitännät (kts.
kohta Sähköliitännät) ja asenna sulake tai sulakkeet pesiinsä.

VAROITUS: Asenna tuuliperäsin ensin.
Jos asennat generaattoriosan ensin ilman peräsintä, se
kääntyy holtittomasti ja aiheuttaa vaaran.
c) Peräsin: Kiinnitä peräsin M8 x 25 ruuveilla, aluslevyillä
ja lukkomuttereilla.

d) Tuuligeneraattori: Liitä lavat keskiöön siten, että
kupera (ontto) puoli on tuuleen päin. Siipien profiili on
sivusta katsottuna taaksepäin kaareva.
Kiinnitä lavat keskiöön M8 x 45 lukkoruuvien,
jousialuslevyjen ja mutterien avulla, noudata värikoodia
(tasapainotetut lapaparit vastapareina).

EDELLÄ OLEVAN KOHDAN NOUDATTAMATTA
JÄTTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA GENERAAT-
-TORIN EPÄTASAPAINON

Lapojen kiinnitysruuvien reät on tarkoituksella tehty
tiukoiksi (kierrä ruuveja hieman asennettaessa). Kiristä ensin
kaikki mutterit käsin, kiristä sen jälkeen kokonaan
jakoavaimen tai kiintoavaimen avulla.
Tarkista vielä lopuksi kaikkien mutterien ja ruuvien kireys.

Huom! Aseta köysi generaattorin potkurin yli sopivin
kiinnityksin jotta potkuri ei pyörisi kun suoritat viimeisiä
asennuksia ja tarkistuksia.
Kun asennus on valmis, varmista, että ihmisiä tai eläimiä ei
ole generaattorin vieressä, käännä Pacific tuulta kohti, pidä
kiinni peräsimestä ja irrota köysi sekä astu sitten
välittömästi taaksepäin ja pois generaattorin läheltä.

Tarkista kaikki kiinnitykset säännöllisesti, erityisesti
kovien tuulien jälkeen.

KÄYTTÖ JA TOIMINTA

KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS
a) Käynnistys  Oletus: Pacific-generaattori on koottu ja
asennettu ASENNUS-kohdan ohjeiden mukaisella tavalla.

b) Pysäytys  tuuligeneraattori on suunniteltu kestämään
myrskytuulia, mutta on suositeltavaa pysäyttää generaattori
mikäli pyörremyrskyä vastaavia tuulia on odotettavissa tai
kun suoritetaan huolto- ja tarkistustoimia. Lähesty
generaattoria suojan puolelta varovaisuutta noudattaen ja
tartu peräsinlevyyn (voit käyttää venehakaa
veneasennuksissa). Käännä generaattoria varovasti siten,
että se lopulta osoittaa suuntaan jossa potkuri pysähtyy.

9

Älä koskaan heitä köyttä pyörivän potkurin päälle.
VAROITUS
Suojaa itsesi pitämällä tukevia hanskoja. Lavat voivat
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja niihin tulee
suhtautua kuten potkurilentokoneen moottorin lapoihin.
SUORITUSKYKY
Alla oleva graafinen esitys kuvaa generaattorin tehoa eri
tuulennopeuksilla. Generaattorin aiheuttama veto on noin 22
kg kun tuulennopeus on 50 solmua.

PEHMEÄ KÄYTTÖ
Pacific-generaattorin lapojen muotoilu tekee niistä erittäin
hiljaiset. Tärinää voi ilmetä mikäli lavat ovat
epätasapainossa.
Tärinästä aiheutuvan melun ja kiinnityksien löystymisen ja
irtoamisen estämiseksi on tärkeää toimia välittömästi. Irrota
generaattori, irrota lavat ja tarkista, että vastakkain asennetut
lavat muodostavat keskenään tasapainoitetun parin.
Mikäli lavat on asennettu oikein ja tärinää ilmenee tästä
huolimatta, ota yhteys Ampairiin tai maahantuojaan.

Lapojen tarkistus voidaan tehdä punnitsemalla  keskenään
tasapainoitettujen lapojen painojen tulee vastata toisiaan
yhden gramman tarkkuudella.

Kuva 7



Kuva 8
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PACIFIC 100 OSAT
RÄJÄYTYSKUVAN OSAT

1. Peräsin
2. M8 x 25 ruuvi

aluslaatta x 2, & nyloc-mutteri (3 kutakin)
3. Takarunko
4. Takalaakeri (kuulalaakeri): tyyppi 6202.

15 x 35 x 11mm, kitkaton suojakansi
5. Kuusinapainen staattori (2 kpl)
6. Akseli
7. O-rengastiiviste: kokokoodi 358
8. Eturunko
9. Kuusinapainen kestomagneettiroottori (2 kpl)
l0. Etulaakeri (kuulalaakeri): Tyyppi 6203.

17 x 40 x 12mm, kitkaton suojakansi
11. Lukkorengas (sisäpuolinen): 40 x 1.75mm
12. Akselitiiviste: 17 x 40 x 7mm kumipinnoitettu,
    tasareuna
13. M8 x 25mm koneruuvi, kuitualuslaatta, aluslaatta
 & jousialuslaatta (2 kutakin)
14. Potkurin lapa

(6 kpl, tasapainoitettuina pareina)
15. Nyloc-mutteri, M10 vasenkätinen kierre &
 tavallinen aluslaatta
16. Taustalevy
17. M8 x 45mm lukkoruuvi, jousialuslaatta

& mutteri (12 kpl)
18. Tiivistekansi
19. Nokkakartio
20. Tappi keskiön keskittämiseen
21. Kuulalaakeri: tyyppi 6202

15 x 35 x 11mm
22. Liukurengaskokoonpano
23. Alalaakeri

FYYSISET
MITAT

Pacific runko

465

280

928

24. O-rengastiiviste: kokokoodi 332
25. Spiraalimainen lukitusjousi
26. Kiertoakseli
27. V-tiiviste (neopreeni)
28. Lähtökaapeli: tinattu taipuisa kuparikaapeli,

ned, 2 x 1,5 mm2 arktisiin olosuhteisiin
soveltuva PVC-kuorella varustettu 3 metriä
pitkä kaapeli.

29. Asennustanko
30. Lukitusruuvi

M8 x 16 & jousialuslaatta
31. Kaapelikiinnike (joustava)
32. Hiilen suojakansi, hiili, O-rengastiiviste

(kansainvälinen koko 012, neopreeni),
hiilipidin & jousiliitin (2 kutakin)

33. Häiriöinpoistosuodin (metallioksidivaristori)
34. Tasasuuntaaja, kiinnitys M5x16mm ruuvi (2)
35. Takakansi
36. Peltiruuvi 8 x 3/8" UK  (4 kpl)

Akselin halkaisija 17mm
Kiertoakselin halkaisija 40mm
Rungon korkeus (rungon kannasta) 266mm
Rungon halkaisija 175mm
Rungon pituus (mukaan lukien halk.) 316mm
Rungon pituus (kannen kanssa) 263mm
Generaattorin rungon ja kiertoakselin paino  9kg

Pacific tuuligeneraattori (kokoonpantu)
Potkurin halkaisija 928mm
Lavan etäisyys maston yläosasta 280mm
Asennusmaston sisähalkaisija 40mm
Asennusmaston ulkohalkaisija 48mm
Kääntösäde 480mm
Paino 12.6 kg

Sähköliitännät.
Nimellinen lähtöjännite 12V tai 24V
Huippulähtöteho  100W
Lähtö on täysin tasasuunnattu ja eristetty
rungosta.
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Aseta koottu generaattori seuraavaksi tasaiselle alustalle
etuosa alaspäin, näin voit nähdä onko jokin lavoista
mahdollisesti taipunut (terien tulee levätä irti alustasta samalla
korkeudella (plus miinus 3 mm:n tarkkuudella).

Ampair tarkistaa ja tasapainoittaa lavat ilman kustannuksia
mikäli lavat toimitetaan tehtaalle.
Kaikki muut ääniä aiheuttavat syyt tulee selvittää.
Laakereista tulisi kuulua vasta erittäin pitkän käyttöajan
jälkeen.
Tarvittaessa tarkista huolto- ja osien vaihtoon liittyvät ohjeet
asianomaisesta kohdasta tästä käyttöohjeesta.

Etulaakerin suojana oleva akselitiiviste tulee vaihtaa
uuteen 2  3 vuoden normaalikäytön jälkeen.
Myös alalaakeri ja O-rengastiiviste tulee vaihtaa.
Kuulalaakerit tulee vaihtaa heti kun niistä alkaa kuulua
ääntä (kolahdus per kierros).

Tarkista keskiön, peräsimen ja maston kiinnitykset
säännöllisesti. Mikäli maalipinta on vahingoittunut,
puhdista korroosio ja maalaa uudelleen. Puhdista hiilet,
älä vahingoita hiilin jousta käsittelyn yhteydessä.

SUUREMMAT HUOLLOT (LAITTEEN
PURKAMINEN)
a) Pysäytä Pacific-tuuligeneraattori ohjeiden mukaisesti.

b) Irrota akkuliitäntä, poista ensin sulakkeet (kts. kohdat 5
& 6 (kytkentäkaaviot).

TARKISTUKSET

Pysäytä ensimmäiseksi generaattori (ohjeet edellä).
Varoitus: Laita käsiin tukevat käsineet vakavien
henkilövahinkojen välttämiseksi.
Lavat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja
niihin tulee suhtautua kuten potkurilentokoneen
moottorin lapoihin.

Tarkista säännöllisesti seuraavat:
Keskiön ja akselin kiinnitysmutteri
(tärkein tarkistuskohde)
Lapojen kiinnitys & mutterit
Potkurin lavat
Peräsimen ruuvit
Maston kiinnitysruuvit
Hiilet

Pacific-tuuligeneraattori tulee tarkistaa mahdollisten
vikojen havaitsemiseksi säännöllisesti, erityisesti kovien
tuulien jälkeen. Pienet lavoissa olevat kolhut voidaan
tasoittaa mutta mikäli lavan juuren lähellä havaitaan
minkäänlaisia rasitus- tai muita murtumia, lapa on
vaihdettava välittömästi.
Lavat toimitetaan sovitettuina tasapainoitettuina pareina,
joten lavan vaihto edellyttää myös sen vastaparin vaihtoa.
Generaattoria voidaan käyttää ilman kahta lapaa
(suorituskyky on normaalia heikompi) vaihtolapoja
odotettaessa. Käynnistyskyky on tällöin normaalia
huonompi.

ÄLÄ KOSKAAN ANNA GENERAATTORIN KÄYDÄ
JOS SE ON EPÄTASAPAINOSSA

Lapojen materiaali on erikoisen kestävää ja sietää
äärimmäisiä olosuhteita (trooppinen auringonpaiste ja
korkeat vuoristo-olosuhteet).
UV-säteily muuttaa materiaalin ominaisuuksia vähitellen ja
säteily on voimakkaampaa vuoristo- ja trooppisissa
olosuhteissa.
Edellä kuvattu muutos tapahtuu hitaasti ja ilmenee siten, että
lapojen pinta muuttuu pulverimaiseksi erityisesti reunoissa.
Reunat voi kevyesti hioa ja maalata
kaksikomponenttipolyuretaanilla. Tasapainoitettuja pareja
ei saa sekoittaa keskenään.

c) Irrota potkuri. Keskiön mutterin kierre on vasenkätinen,
irrotus tapahtuu kiertämällä MYÖTÄPÄIVÄÄN. Vedä
keskiö poispäin generaattorista, napauta akselin päätä
kevyesti kumivasaralla tarvittaessa. Jos keskiö on jumissa
akselilla, älä hakkaa akselin päätä. Ampairin kautta on
saatavissa erikoistyökalu (ulosvetäjä).

d) Irrota peräsin.

e) Syötä hieman ylimääräistä kaapelia ylös maston sisään.

f) Irrota kiertoakselin kiinnike ja nosta generaattori
mastolta.

KIERTOAKSELI
Aseta generaattori työtasolle ja irrota kaksi mustaa hiilien
pitimien suojakuorta, irrota hiilet ja aseta ne sivuun.
Irrota kiertoakselin alemman laakerin ympärillä olevan
spiraalimaisen pidikejousen pää. Vedä kiertoakaseli pois.
Voi olla että irrotus vaatii reilun vedon. Tarkista
liukurenkaat ja puhdista tarvittaessa.
Tarkista alalaakerin kunto, jos se on löysä vaihda se uuteen.
Tarkista kääntyvän runko-osan ylälaakeri. Tarkista O-renkaat ja
V-tiiviste ja mikäli ne ovat kuluneet, vaihda osat uusiin.
Tietyissä tapauksissa on helpompaa irrottaa koko Pacific-
generaattori kiertoakselin kera samanaikaisesti. Irrota akku
ensin ja irrota sen jälkeen hiilet.
Irrota pidikejousi ja nosta runko kiertoakselin yli. Paljas
liukurengas tulee suojata ympäristön vaikutuksilta mikäli
generaattori poistetaan kokonaan huoltoa varten.

Kokoamisen yhteydessä sivele hieman silikonirasvaa (ei
petrolipohjaisia rasvoja tai geelimäisiä aineita) siihen
akselin osaan joka menee alemman laakerin läpi. Liu'uta
laakeri ja V-tiiviste pitkin akselia noin 20mm ja pyyhi lopuksi
ylimääräinen rasva pois akselin päältä.
Liu uta laakeri akselia pitkin takaisinpäin ja poista
ylimääräinen rasva, pyyhi sopivan paksuinen kerros rasvaa
V-tiivisteen kohtaan ja liu'uta V-tiiviste takaisin paikoilleen.
Ennen takaisinasennusta pyyhi liukurengaspinnat puhtaaksi
mahdollisista hiukkasista ja liasta ja levitä rasvaa alemman
laakerin O-rengastiivisteen ympärille.  Liu'uta takaisin
paikoilleen varovasti ja kierrä spiraalimainen pidikejousi
takaisin uraan.
Tarkista ja puhdista hiilet. Tarkista kiertoakseli uudelleen
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ja varmista, että sivuttaissuuntaista väljyttää ei esiinny
liikaa. Jos välys on liian suuri, vaihda alempi laakeri ja O-
rengastiiviste. Mikäli näin ei toimita, välys voi kuluttaa
kiertoakselin. Jos tasasuuntaajan kansi on irrotettu, se on
tiivistettävä huolellisesti koko sauman pituudelta ennen
tuuligeneraattorin toimitusta huoltoon.

ylempään hiilipitimeen, musta alempaan hiilipitimeen ja
tarkista mittarin näytön lukema. Vaihda mittarin
kaapelien kytkentä päinvastaiseksi.

*Tämä testi ei ole yhtä varma kuin dioditestaus-
toiminnon avulla suoritettu testi, mutta mikäli toisessa
mittauksessa lukema osoittaa suurta resistanssia ja
toisessa pientä, voidaan tulosta pitää luotettavana.
Todelliset mittarin lukemat riippuvat mittarin diodille
syöttämästä mittausjännitteestä.

SÄHKÖLIITÄNNÄT

Huom! Yleisin syy vähentyneeseen lataustehoon liittyy
Pacific-generaattorin ja akkujen välisten kaapelien
syöpymiseen.

  Yleismittarin asetus

Ennen laitteen huoltoon lähettämistä on syytä tarkistaa
kaikkien liitoksien ja kaapeloinnin kunto. Johtimet           Dioditestaus Ohmia x 100 alue

Vähentyneen tehon mahdolliset syyt:

a) Huonokuntoiset liitokset  Tarkista kaikki
ruuviliitokset (kiristä, puhdista, suorita kiinnitys
uudelleen).

Punainen
ylempään

Ei lukemaa tai   Useita
Megaohmeja*

Lukema tai   Matala
resistanssi

 OK

 US

b) Kiinni takertuneet hiilet tai muu vastaava
harjoihin liittyvä kontaktiongelma. Kts. Kiertoakseli .

Musta
ylempään
pitimeen

12V
(2 diodia)

tai   Paljon
pienempi*

 OK

c) Vialliset tasasuuntaajat - tasasuuntaajat ja
metallioksidista valmistetut varistorit kestävät
tyypillisesti laitteen käyttöiän ajan. Vikaantumisen
yleisin syy liittyy väärään Pacific-generaattorin ja
akkujen välisen liitännän polariteettiin.

Ei lukemaa     tai   Suuri resist  US

Tarvittaessa tasasuuntaajien (diodisiltojen) kunto tulee
tarkistaa. Väärä polariteetti saattaa myös sulattaa harjojen
kiinnittämisessä käytetyn juotteen. Juotteiden kunto
voidaan tarkistaa avaamalla kiertoakseli ja katsomalla
alempaan runkokappaleeseen.

Generaattorin kunto voidaan testata yksinkertaisella
menetelmällä  kytke generaattorin lähtö irti akusta ja
oikosulje sitten lähdön kaapelit keskenään ja käännä
akselia samalla käsin  oikosulkutilanteessa tulee akselissa
tuntua kasvava pyöritysvastus.

Dioditestaus  tämä testi osoittaa tasasuuntadiodien kunnon
(auki/oikosulussa).
Mikäli yleismittarissa on dioditestaustoiminto, käytä sitä (ellei,
valitse suurin mahdollinen resistanssin mittausalue). Irrota
harjojen suojat ja hiilet ja kytke mittarin punainen

Tasasuuntaajat sijaitsevat pienen Pacific-rungon
takaosassa sijaitsevanlaatikon sisällä. Voit tarkistaa niiden
kunnon avaamalla neljä kannen kiinnitysruuvia ja itse
suojakannen. Kansi on tiivistetty polyuretaanitiiviste-
massalla.
Kun olet irrottanut ruuvit, aseta veitsen terä saumaan ja
leikkaa tiiviste auki. Uudelleenkokoamisen yhteydessä on
sauma tiivistettävä uudelleen (puhdista vastapinnat ensin
huolellisesti).
Vastapintojen puhdistamatta jättäminen ja
uuden tiivistemassan puute saattavat
aiheuttaa huomattavia korroosiovahinkoja.
Juota tasasuuntaajan lähdön yhdyslinkit auki ja tarkista
lähdöt erikseen. Jos tasasuuntaajaa on vaihdettava, irrota
hiilinpitimien jousiliitännät (alempi runko-osa, kirjoita
muistiin polariteetti).
(Ruskea johto = positiivinen lähtö = ylempi hiilipidin)
Juota irti neljä staattorijohtoa tasasuuntaajiista.

Kuva 10. Pacific 100 sisäinen johdotus.
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d) Viallinen staattori  tarkista tasasuuntaajien AC-tulo /
tarkista kelan eheys ja eristys kuoresta.
Resistanssin tulisi olla alle kaksi ohmia per 12V:n staattori
(noin nelinkertainen resistanssi jos kyseessä 24V:n staattori).

Huom! Älä yritä muuttaa 12V:n järjestelmää 24V:n
järjestelmäksi. Vaikka tämä saattaa ensi näkemältä
vaikuttaa mahdolliselta (staattoreiden lähtöjen sarjaan),
lähtöteho on huomattavan pieni, sillä staattorit eivät ole
vaiheessa keskenään. Saatavissa on erillinen malli, joka on
suunniteltu nimenomaan 24V järjestelmiin.

LATURI
Irrota kaksi M8 x 25 ruuvia (kts. kuva 8) Pacific-
generaattorin etupuolella ja vedä nokkaosa eroon rungosta.
Noudata varovaisuutta, sillä nokkaosaa ei voi vetää ulos
kovin paljon (staattorin johdotus rajoittaa). Akseli ja laakerit
on asemoitu Loctiten anaerobisten liima-aineiden avulla,
joten niiden irrottaminen saattaa vaatia hiukan voimaa.
Ulosvetäjän käyttö saattaa olla tarpeen.
Mainittu toimenpide tulee suorittaa asianmukaisen
ruuvipenkin päällä.
Takalaakerin irrotus edellyttää laakerin ulosvetäjän
käyttöä. Ellei käytettävissä ole ulosvetäjää, laakerin
keskiosaan voidaan kiinnittää valeakseli  epoksiliiman
avulla ja kun liima on kuivunut, laakeri voidaan irrottaa.
Etulaakeri voidaan liu uttaa ulos tiivisteen ja kiristimen
irrottamisen jälkeen.
Ennen uudelleen kokoamista, laakeripesät, laakerien sisä- ja
ulkopinnat ja akselin pinnat tulee puhdistaa huolellisesti
(rasvanpoisto). Käytä kokoamisessa seuraavia liima-aineita:

Staattori - runkoon - Loctite 648
Laakerit - runkoon - Loctite 641
Akseli laakereihin - Loctite 641

Kun asennat etuosaa takaisin paikoilleen, varmista, että O-
rengas on paikoillaan ja että se on hyvin rasvattu
silikonirasvalla. Kokoa runko ja tarkista, että etummaisen
staattorin johdotus ei pääse koskettamaan roottoria.
Varmista, että ajoitusmerkinnät (rungon liittymäkohta)
osuvat vastakkain.
Mikäli kokoamistyö on tehty oikein, kierrosta kohti pitäisi
tuntua 12 keskenään samanlaiselta tuntuvaa pienehköä
vastuskohtaa  akselia käsin pyöritettäessä. Mainitun vastuksen

ei tule ylittää arvoa 2kg-cm (30oz-in). Varmista ennen akselin
pyörittämistä, että lähtökaapelit eivät ole keskenään
oikosulussa.

STAATTORIN/ROOTTORIN VAIHTAMINEN
Tämä on normaalisti nk. tehdastoimenpide. Roottorin
vikaantuminen ei ole todennäköistä, mutta voi tapahtua
korroosion tai muun mekaanisen syyn seurauksena.
Roottorin ja akselin välisen liimauksen irrottaimen
edellyttää huomattavaa voimankäyttöä ja on suoritettava
laakerinirrotustyökalulla ja ohjaimilla, jotta kiertoakseli ei
vahingoittuisi.
Roottori-akseliyhdistelmät voidaan toimittaa valmistajalle
vaihtoa varten. Staattori vikaantuu tyypillisesti ainoastaan
silloin, kun suolavettä pääsee kontaktiin roottorin kanssa.
Jos generaattori/staattori kastuvat (uppoavat veteen).

kaikki osat on puhdistettava huolellisesti makealla vedellä ja
kuivattava hyvin. Luonnollinen kuivattaminen aiheuttaa staattorin
käämien eristyksen vikaantumisen (suolakorroosio), josta aiheutuu
vuotovirtoja ja oikosulkuja käämin kierrosten kesken.

Staattorien vaihtaminen edellyttää kuumennusta uunissa
(liimauksen avaaminen) ja vanhojen staattorien irrottamista,
puhdistusta ja uusien staattorien ja johdotuksen
asentamisella. Mainittu työ edellyttää hyvin varustettua
työpajaa.

HYVÄKSYTYT VARAOSAT
Mahdollisten vahinkojen korjaamiseksi valmistaja
suosittelee potkurin varasiipien pitämistä varalla. Muita
suositeltavia vara-osia, joita kannattaa harkita pitää
saatavilla ovat:

Akselin tiiviste Vaihtoväli tyypillisesti noin 1  2
vuoden välein.

Kiertoakselin tiiviste  Vaihtoväli noin muutaman
   vuoden välein.

Kiertoaks. alempi tiiviste  Vaihto ehkä noin parin
 vuoden käytön jälkeen.

Hiilisarja Varalla
2 laakeria Varalla
Tasasuuntaaja Varalla (jos polariteetti on kytketty

hetkellisesti väärin päin).

TAKUU

Ampair Pacific 100:n takuu on vuosi laskettuna
ostopäivämäärästä.
Vikaantuneet osat ja mahdolliset kokoonpanoon liittyvät
viat korjataan takuuaikana veloituksetta. Lähetyskuluja
valtuutettuun huoltoon ei korvata, paluulähetys
asiakkaalle takuuaikana hoidetaan Ampair-yhtiön
toimesta.

Takuu EI kata väärästä käytöstä, onnettomuuksista tai
viallisesta asennuksesta johtuvia vikoja. Ampair ja sen
jälleenmyyjät eivät vastaa välillisistä vahingoista.

Ampair tekee kaikkensa taatakseen asiakastyytyväisyyden
ja pyrkii auttamaan myös hankalien etäisyyksien päässä
olevien asiakkaidensa ongelmanratkaisuissa mahdolli-
suuksien mukaan.

HUOLTO JA KORJAUKSET

Ampair Pacific 100 voidaan toimittaa huoltoon jälleenmyy-
jälle tai suoraan osoitteeseen:

AMPAIR
Park Farm, Warfield, Berkshire RG42 5RH, UK

Puh: +44 (0)845 389 0660 Faksi: +44 (0)1344 303 312
Sähköposti: service@ampair.com  www.ampair.com

© Käyttöohjeen Copyright Ampair 2001/1
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