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Vastuuvapauslauseke
Tämän käyttö- ja huolto-ohjeen sisältämät tiedot on pyritty varmistamaan oikeellisuuden ja
virheettömyyden osalta. Ampair ei vastaa mahdollisista virheistä tai puutteista. Tietojen ja tuotteen
käyttäjä kantaa vastuun ja riskit tietojen ja tuotteen käyttöön liittyen.
Kaikki oikeudet tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
Tuuligeneraattorit, sähkö- ja akkujärjestelmät sekä tuuligeneraattorin asennusratkaisut voivat aiheuttaa
hengenmenetyksen, vakavan henkilövahingon, tulipalon tai vakavia aineellisia vahinkoja mikäli asennus,
käyttö tai huoltotoimet suoritetaan tai on suoritettu epäasiallisesti.
Asennukset tulee jättää valtuutetun tai pätevän henkilön/tahon suoritettavaksi. Noudata paikallisia
viranomaismääräyksiä.

Suomenkielinen käyttö- ja huolto-ohje on käännetty mahdollisimman huolellisesti – tarkista ohjeet
tarvittaessa englanninkielisestä versiosta. Maahantuoja ja kääntäjä eivät vastaa mahdollisista virheistä.
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1 JOHDANTO
Ampair kiittää luottamuksestanne ja onnittelee valintaanne hankittuanne käyttöönne Ampair Pacific 300
Tuuligeneraattorin.
Ampair on valmistanut korkealuokkaisia tuuligeneraattoreita jo yli 30 vuoden ajan. Pacific 300 on
suunniteltu ja valmistettu toimimaan luotettavasti useiden vuosien ajan. Luotettava ja turvallinen toiminta
edellyttää kuitenkin sopivaa asennuspaikkaa ja –tapaa. Laitteen turvallisen toiminnan takaamiseksi
käyttäjän tulee suorittaa tarkistukset ja huollot säännöllisesti. Kaikkien tuuligeneraattoreiden käyttöön liittyy
myös turvallisuusriskejä – lue käyttö- ja huolto-ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja asennusta.

1.1 Laitekilpi ja laitetiedot
Tämä käyttö- ja asennusohje liittyy tuotteeseen Ampair Pacific 300 Tuuligeneraattori (valmistajatiedot alla):
 Ampair

Park Farm, West End Lane
Warfield, Berkshire, RG42 5RH UK
Puh. +44 (0)1344 303 311; 313
Fax. +44 (0)1344 303 312
Internet www.ampair.com
Sähköposti sales@ampair.com

Ampair™ -yhtiön omistaa Boost Energy Systems Ltd. Omistajayhtiö on valmistanut hajautettuun
energiantuotantoon liittyviä tuotteita jo 50 vuoden ajan. Ampair™ ja PowerFurl™ ovat Ampair- ja Boost
Energy Systems Ltd. –yhtiöiden tuotemerkkejä.

Laitekilpi sisältää mallitiedot ja nimellisjännitetiedot
(kilpi sijaitsee sähköosien kotelon päällä).

Tuuligeneraattorin sarjanumero on leimattu rungon
alaosan vasemmalle puolelle, peräsinlevyn
kiinnityksen viereen.

1.2 Sovellukset
Pacific 300 Tuuligeneraattorin tuottaman sähkön avulla voidaan laitemallista riippuen ladata 12V tai 24V
akkuja. Mikäli tuuligeneraattoriin liitetään verkkojännitettä tuottava invertteri järjestelmää voidaan käyttää
220/240VAC (tai invertteristä riippuen myös 110VAC) verkkosähköä edellyttäviä laitteita.
Ampari-yhtiö on valmistanut tuuligeneraattoreita jo yli 30 vuoden ajan. Generaattoreita on käytetty erilaisiin
sovelluksiin (purjeveneet, kesämökit, klinikat, loma-asunnot, hätäsuojat, sääasemat, tietoliikennejärjestelmät,
teollisuussovellukset, asuntovaunut jne.). Tuuligeneraattoreiden suosio kantaverkon tuottaman energian
korvaavana järjestelmänä kasvaa kaiken aikaa. Tuuligeneraattorijärjestelmää voidaan käyttää kotitalouksien
varavoimaratkaisuna, joka voi edesauttaa selviämistä esimerkiksi voimayhtiöiden sähkönsyöttökatkoksien
aiheuttamista ongelmatilanteista.
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Ampair suosittelee tuuligeneraattoriratkaisun täydentämistä aurinkopaneeleilla. Edellä mainittujen
yhdistelmää voidaan käyttää tehokkaasti vähentämään hiilipohjaisiin polttoaineisiin perustuvan energian
tarvetta ja samalla auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Tuulienergia on puhdasta energiaa!

2 TURVALLISUUSOHJEET
Ole hyvä ja lue tämä käyttö- ja huolto-ohje huolellisesti läpi ennen tuuligeneraattorin asennusta ja
käyttöönottoa sekä ennen huoltotoimia. Tuuligeneraattorin turvallinen käyttö edellyttää tämän ohjekirjan
ohjeiden noudattamista. Valtuutetut Ampair-jälleenmyyjät ja huoltopisteet antavat tarvittaessa lisätietoja.

2.1 Vastuuvapauslauseke
Tämän käyttö- ja huolto-ohjeen sisältämät tiedot on pyritty varmistamaan oikeellisuuden ja
virheettömyyden osalta. Ampair ei vastaa mahdollisista virheistä tai puutteista. Tietojen ja tuotteen
käyttäjä kantaa vastuun ja riskit tietojen ja tuotteen käyttöön liittyen.
Kaikki oikeudet tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
Tuuligeneraattorit, sähkö- ja akkujärjestelmät sekä tuuligeneraattorin asennusratkaisut voivat aiheuttaa
hengenmenetyksen, vakavan henkilövahingon, tulipalon tai vakavia aineellisia vahinkoja mikäli asennus,
käyttö tai huoltotoimet suoritetaan tai on suoritettu epäasiallisesti.

2.2 Mahdollisia vaaran aiheuttajia
Tuuligeneraraattorit ovat sähköä tuottavia ja nopeasti pyöriviä osia sisältäviä laitteita, jotka tyypillisesti
asennetaan suhteellisen korkealle. Laite sisältää erinäisen määrän potentiaalisesti hengenvaarallisia
ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa hengenmenetyksen tai vakavan henkilövahingon. Mainitut vaarat
esiintyvät asennuksen, käytön, tarkistuksen ja huollon yhteydessä.

2.2.1 Mekaaniset vaaratekijät
Välittömimmän vaaran muodostavat pyörivä potkuri ja kääntyvä peräsin. Potkurin eli roottorin lapojen reunat
ovat hyvin terävät ja voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja myös hiljaisella nopeudella.

VAROITUS Älä koskaan kosketa pyörivää potkuria (lapoja tai keskiötä).
Älä koskaan yritä pysäyttää potkuria käsin.
Älä asenna generaattoria siten, että ihmiset tai eläimet voivat joutua potkurin tielle.

Potkurin lavat on valmistettu lasikuidulla ja muilla komposiiteilla vahvistetusta muovista. Lavat ovat erittäin
vahvat ja ne on suunniteltu kestämään äärimmäisiä sääolosuhteita. Lavat saattavat kuitenkin vaurioitua jos
ne joutuvat kosketuksiin esineiden (esim. köysi, puunoksat, lentävä jääpala ja muut roskat). Tällöin lavasta
voi irrota erittäin teräviä osia joiden nopeus on hyvin suuri. Lapoihin juuttuneet esineet (esim. köysi) pyörivät
ennustamattomalla tavalla ja suurella voimalla.

VAROITUS Estä esineiden päätyminen roottoriin (mahdollisuuksien mukaan).
Älä koskaan yritä pysäyttää roottoria heittämällä köyttä tai muita esineitä siihen.

Lapojen jättöreunat ovat erittäin terävät mahdollisimman suuren aerodynaamisen tehokkuuden ja
mahdollisimman pienen äänitason aikaansaamiseksi. Käsittele lapojen reunoja varovasti, käytä
tarvittaessa suojahanskoja.

VAROITUS Käytä suojahanskoja käsitellessäsi potkuria ja sen lapoja.

Tuuligeneraattori pyörii vapaasti kääntöakselin varassa. Laite pääsee pyörimään myös silloin, kun potkuri ei
pyöri joten potkurin lavat ja/taiperäsin saattavat osua laitetta lähestyvään henkilöön. Laite kääntyy
käytännössä äänettömästi ja osuma saattaa olla erittäin voimakas erityisesti kovassa tuulessa
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tai esimerkiksi veneessä. Pyörintä on täysin sattumanvaraista, mikäli laitteeseen on asennettu potkuri ja
peräsin on irti laitteesta.

VAROITUS Estä laitteen pyöriminen ennen kuin siirryt laitteen vaikutusalueelle (roottorin ja
peräsimen kääntösäde). Asenna peräsin ennen potkuria, irrota potkuri ennen
peräsintä. Pue päähän suojakypärä ennen kuin siirryt potkurin tai peräsimen
kääntösäteen sisäpuolelle.

2.2.2 Sähköön liittyvät vaaratekijät
Kuormittamaton generaattori kykenee tuottamaan jopa 60VACrms (12V versio) tai120VACrms (24V versio)
generaattorin ja tasasuuntaajan välisestä liitännästä mitattuna (seisontajarrukytkin asennossa ON  [päällä] ja
tuulennopeuden ollessa noin 15 m/s).

VAROITUS Älä koske tai käsittele paljasta avointa piiriä muutoin kuin roottorin ollessa fyysisesti täysin
                           pysähdyksissä.

Latausvirta on enimmällään jopa 25ADC (12V versio) tai 12.5ADC (24V versio) tasasuuntaajan ja akun
(taikuorman) väliltä mitattuna.

VAROITUS Suorita johdotus käyttämällä riittävän paksuja (suuri poikkipinta-ala) kaapeleita. Liian
ohuet kaapelit saattavat ylikuumentua nopeasti jolloin muodostuu tulipalovaara.
Käytä kaikissa virtapiirin kohdissa vain sellaisia komponentteja ja osia, jotka kestävät
virtapiirin jännitteen ja virran.

Akkua ei koskaan saa oikosulkea sillä tällöin muodostuva virta on erittäin suuri. Virta voi aiheuttaa akun
ja/taikaapelien syttymisen tuleen tai akun räjähtämisen tai räjähdysherkän vetykaasun purkautumisen
akusta. Akku mitä luultavimmin tuhoutuu ja samalla muodostuu vakavan henkilövahingon tai
materiaalivahingon vaara.

VAROITUS Älä koskaan oikosulje akkunapoja.
Asenna sulakkeet akun välittömään läheisyyteen tuuligeneraattorin puolelle virtapiiriä
(älä asenna sulakkeita akkutilaan, sillä sulakkeen palaminen saattaa aiheuttaa kipinän,
joka voi sytyttää akkutilassa mahdollisesti olevan räjähdysherkän vety-ilma-
kaasuseoksen). (Ei koske AGM-akkuja).

Lyijyhappoakkujen latauksessa muodostuu herkästi syttyvää ja myös räjähdysherkkää vetykaasua.
Avonaiset lyijyhappoakut on varustettu venttiileillä kaasun vapauttamiseksi ja tämä akusta poistuva kaasu
voi syttyä räjähtäen mikäli siihen sekoittuu happea / ilmaa ja tarvittava kipinä syntyy esimerkiksi
sähkökatkaisijaa käännettäessä taisulakkeen palaessa. Myös avotuli tai kuuma esine (esim. palava
tupakka) saattavat sytyttää vety-happi-kaasuseoksen.

VAROITUS Varmista akkutilan riittävä ilmastointi.
Älä sijoita kipinälähteitä tai kuumia kohteita akkutilaan.

Ampair valmistaa myös erityisiä lataussäätimiä, jotka säätävät akkujen latausvirtaa. Nämä perustuvat
virransäätöön menetelmällä, jossa ei muodostu kovinkaan paljon hukkatehoa. Toisentyyppiset
lataussäätimet saattavat kuumentua voimakkaasti ja tällöin asennus tulee tehdä pinnalle, joka ei ole
syttymisherkkä.

VAROITUS Älä asenna voimakkaasti kuumentuvaa lataussäädintä herkästi syttyvien pintojen lähelle.
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2.2.3 Tuuligeneraattorin asennukseen ja putoamisvaaraan liittyvät
          vaaratekijät
Asennuksen tulee olla erittäin vahva ja säänkestävästi toteutettu. Vaakasuoraisen hetkellisen
huippukuormituksen osalta minimivaatimus 50kg (100 paunaa). Veneasennuksissa on huomioitava, että
asennustavan tulee kestää sekä tuulen muodostama kuorma että koko generaattorijärjestelmän (generaattori
ja masto) kuorma sekä veneen liikkeistä aiheutuvat kuormat ja rasitukset.

VAROITUS Käytä vain riittävän vahvoja asennusjärjestelmiä ja toteutuksia.

Putoaminen korkeudelta, jolle tuuligeneraattori tyypillisesti asennetaan, aiheuttaa yleensä kuoleman tai
vakavan vammautumisen. Siksi on suositeltavaa suorittaa mahdollisimman moni työvaihe generaaattoriin
liittyen kannen tai maanpinnan tasalla. Mikäli on välttämätöntä työskennellä generaattorin
asennuskorkeutta vastaavalla korkeudella, käytä asianmukaista nostojärjestelmää (esim. masto joka on
suunniteltu kestämään myös asentajan kuorma, soveltuvaa vaijeri- tai köysinostinta, hydraulinostinta tai
muuta työturvallista ja asianmukaista nostinta). Käytä asianmukaisia turvavarusteita ja varmista että
sivulliset eivät joudu vaaralle alttiiksi. Mikäli mahdollista, työskentele tuulettomana päivänä ja päivänvalon
aikaan (veneessä tuulelta ja aallolta suojassa). Suunnittele työt etukäteen ja valmistele työvaiheet
huolellisesti. Varaa työkalut ja osat valmiiksi ja käy läpi työvaiheet mahdollisten muiden työhön
osallistuvien henkilöiden kanssa. Sopikaa toimenpiteet mahdollisten onnettomuuksien varalta.

VAROITUS Työskentele maanpinnan tai kannen tasalla mikäli mahdollista.
Käytä turvavaljaita, turvakypärää ja vastaavia.
Käytä vain turvahyväksyttyjä ja katsastettuja nostimia.
Työskentele päivänvalossa tuulettomina päivinä (tyynellä säällä).
Pidä työskentelyalue siistinä, suunnittele työvaiheet, varaa työkalut ja osat valmiiksi ja
ilmoita toimenpiteistä muille asiaosaisille etukäteen.

Putoavat esineet ovat erittäin vaarallisia. Älä seiso tai kävele roikkuvien kuormien alapuolella tai kääntyvien
tai käännettyjen mastojen laskualueilla. Varmista, että sivulliset eivät pääse vaara-alueille. Varmista, että
työkalut ja käsiteltävät osat on varmuuden vuoksi kiinnitetty mastoon tai vastaavaan turvaliinalla tai –köydellä
tai vastaavalla. Estä sivullisten pääsy alueelle esimerkiksi puomien ja varoituskylttien avulla.

VAROITUS Kiinnitä putoamisvaarassa olevat esineet esimerkiksi turvaköyden avulla.
Älä kulje roikkuvien kuormien alapuolella, käytä turvakypärää.
Estä sivullisten pääsy alueelle.

Tuuligeneraattorin kanssa ja erityisesti korkealla työskenneltäessä on ensimmäinen tehtävä varmistaa
sähköturvallisuus. Estä generaattorin toiminta (käytä seisontajarrukytkintä, käännä generaattori pois
tuulesta ja/tai sido potkurin siivet asennusjärjestelmän osiin tai mastoon) ja kytke generaattori irti akuista.

VAROITUS Irrota kaikki akut ja muut teholähteet.
Estä generaattorin ei-haluttu käynnistyminen.
Älä koskaan yritä lähestyä toimivaa potkuria.
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3 TEKNISET OMINAISUUDET

3.1 Vapaan tilan vaatimukset
Pacific 300 on suunniteltu asennettavaksi 2- ja 3-tuuman järjestelmiin. Alla oleva kaaviokuva kuvaa
generaattorin ulkomittoja (mitat ilmoitettu millimetreinä [mm]):

3.2 Tekniset tiedot
Nimellisteho 300 W
Nimellistehon tuottava tuulennopeus 12.6 m/s

(25 solmua tai 29 mailia tunnissa)
Käynnistävä tuulennopeus 3 m/s

(6 solmua tai 6.9 mailia tunnissa)
Ylikuumentumissuoja Ei ole
Tuulikestoisuus Myrskytuulikestoinen
Potkurin halkaisija 1.2 metriä
Lapojen lukumäärä 3
Lapamateriaali Lasikuituvahvisteinen (GRP)
Potkurin kierrosnopeus 500 - 1400 rpm
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Generaattorityyppi Kestomagneetti, kolmivaiheinen, ulkoinen tasasuuntaaja
(neodymium-magneetit)

Nimellisjännite 12VDC tai 24VDC
Nopeudensäätö Lapakulman säätö kun tuulennopeus ylittää 13 m/s

(27 solmua, 30 mailia tunnissa)
Tehonsäätö Lapakulman säätö kun tuulennopeus 13 m/s
Brake Generaattorin oikosulku (valinnainen seisontajarrukytkin)
Paino 12 kg
Kotelo/runko Valualumiini (pulverimaalattu pinta)
Väri Punainen, valkoinen keskiö (muita värejä tilauksesta)
Roottorin työntövoima (tuuli 20 m/s) 160 Newtonia

3.3 Järjestelmäkuvaus
Ampair Pacific 300 on tuulen voimalla toimiva generaattori (tuuligeneraattori), joka kykenee tuottamaan
300W sähkötehon 12V tai 24V jännitteellä (mallista riippuen) akkujen latausta varten. Täydellinen järjestelmä
sisältää generaattorin, tasasuuntaajan ja lataussäätimen samassa kotelossa, johdotuksen eri osien välillä,
seisontajarrukytkimen ja lataussäätimen sekä akut ja mekaanisen asennusjärjestelmän.

3.3.1 Generaattori
Laitteen runko on kaksiosainen valualumiinista valmistettu ja O-renkaalla tiivistetty kokoonpano. Pyörivään
ruostumattomasta teräksestä valmistettuun akseliin on kiinnitetty yksi 12-napainen kestomagneetti. Akseli
pyörii kahden tiivistetyn rasvavoidellun kuulalaakerin varassa. Runko sisältää yhden kolmivaihestaattorin.
Staattorilta saatava kolmivaihevaihtovirta siirtyy kolmeen pitimissä kiinni oleviin hiiliin. Nämä sijaitsevat
alemman runko-osan takaosassa ja niihin päästään käsiksi avaamalla sähköisten osien suojana oleva
luukku. Hiilet siirtävät virran kolmeen messinkiseen liukurenkaaseen, jotka on asennettu liikkumattomaan
kääntöakseliin, jonka varassa tuuligeneraattori pääsee pyörimään ympäri vapaasti tuulen mukaan.
Tuuligeneraattorin sähkövirtalähdöt on eristetty rungosta. Runko  on asennettu kääntöakselin “päälle” joka
on laakeroitu kahdella laakerilla. Ylälaakeri on rasvalla voideltu ja tiivistetty kuulalaakeri, alalaakeri on
komposiittityyppinen tavanomainen laakerikokoonpano. Ylälaakeri on kiinni rungossa, alalaakeria pitää
paikoillaan spiraalimainen pidikejousi. Kääntöakseli on varustettu O-tiivisterenkaalla, joka tiivistää alalaakerin
ja rungon sekä V-tiivisterenkaalla, joka sijaitsee kohdassa jossa kääntöakseli kulkee alalaakerin läpi.
Kääntöakseli kulkee tuuligeneraattorin painopisteen läpi. Ratkaisu helpottaa tuuligeneraattorin asettumista
tuuleen päin myös kevyissä tuulissa ilman ylimääräistä edestakaista heilumista ja mahdollistaa
tuuligeneraattorin käytön myös pienemmissä veneissä. Roottorin levy ja keskiö muodostavat yhdessä
ainutlaatuisen PowerFurl™ -reivimekanismin. Kolme taivutettua ja kierreprofiloitua lasi(kuitu)vahvisteista
(GRP, Glass Reinforced Polyester) lapaa on tasapainoitettu mahdollisimman tarkasti. Tärinä ja äänet on
voitu minimoida aerodynaamisen suunnittelun optimoinnilla. Lavat on asennettu alumiinista valmistettuun
kartionmuotoiseen keskiöön yhdessä kolmen ruostumattomasta teräksestä valmistetun kulmapainon kanssa.
PowerFurl™ -reivimekanismin tarkoituksena on kääntää kaikkia kolmea lapaa samanaikaisesti tuulen
nopeuden kasvaessa kohtuuttoman suureksi mutta säilyttää silti tuuligeneraattorin suuntaus kohti tuuleen
sähköntuoton takaamiseksi. Mainitut kolme erikoispainoa muodostava osan PowerFurl™ -mekanismia.
Keskiö on kiinnitetty generaattorin akseliin M10-ruuvilla. Lapojen leveys kannan korkeudella on melko suuri
mikä parantaa käynnistyvyyttä matalilla tuulennopeuksilla. Tämä on tärkeä ominaisuus, sillä tuulet ovat
pääosin heikkoja. Lavat ovat jäykät mikä minimoi pulssimaisen aerodynaamisen äänen joka aiheutuu
muutoin lapojen taipuman vaihteluista. Alumiiniseoksesta valmistettu peräsinlevy on puristettu kiinni
generaattorin peräosaan kolmella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ruuvilla (M8 x 25mm),
kuudella aluslevyllä ja kolmella lukkomutterilla. Peräsinlevy on varustettu käsittelyä ja tartuntaa
helpottavalla aukolla, joka sijaitsee peräsinlevyn takaosan alareunan lähellä. Aukko mahdollistaa
tuuligeneraattorin potkurin pyörimisen lopettamisen mikä voidaan suorittaa kääntämällä tuuligeneraattori
poispäin tuulesta esimerkiksi venehaan tai vastaavan avulla. Toimenpiden on tarpeen esimerkiksi huollon
yhteydessä. Kaikki Ampair Pacific 300 tuuligeneraattoreissa käytetyt osat on valmistettu meriympäristöä
kestävistä materiaaleista. Kaikki alumiiniosat on valmistettu alacromed-seoksesta ja ne on anodisoitu tai
maalattu kauttaaltaan pulverimaalilla. Kaikki muut osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai
komposiittimateriaaleista poislukien elastomeerit.
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3.3.1.1 Toiminta matalissa lämpötiloissa
Muovimateriaalien ominaisuudet heikentyvät matalissa lämpötiloissa joissa ne muuttuvat hauraiksi ja
rikkoutuvat helposti. Tämä koskee tuuligeneraattorin lapoja olipa kyseessä lasi(kuitu)vahvisteinen tai
tavanomaisempi materiaali. Toiminta 0°C lämpötilassa ei yleensä ole ongelma mutta useimmat materiaalit
eivät kestä toimintaa kovin hyvin pitempään mikäli lämpötila putoaa –20°C tasolle. Ampair-yhtiön
lasi(kuitu)vahvisteiset polyesterilavat ovat ominaisuuksiltaan huomattavasti nylon-, hiilikuitu- tai muita
muovimateriaalista valmistettuja lapoja paremmat. Jos otetaan lisäksi huomioon jäänkertyminen lapoihin,
lapojen luotettavuutta ja kestävyyttä on lähes mahdoton ennustaa. Myös muut materiaalit kärsivät
kylmästä. Tästä syystä johtuen Ampair käyttää neopreenista valmistettuja kumiosia kaikissa kohteissa
joissa se on mahdollista sekä “Arktisiin olosuhteisiin” tarkoitettuja PVC-sähkökaapeleita. Laakereissa
käytetty rasva toimii vielä –30°C tai jopa tätä matalammissa lämpötiloissa, mutta komponenttitoleranssit
(laakerikuulat ja runko) voivat aiheuttaa kitkan kasvua ja nopeamman kulumisen käytössä.

3.3.2 Tasasuuntaaja
Sähköteho on edullisinta siirtää vaihtovirtana ja mahdollisimman suurena jännitteenä ja matalana virtana
niin pitkälle järjestelmän muihin osiin kuin se käytännössä on mahdollista johtojen resistanssista
aiheutuvien tehohäviöiden minimoimiseksi. Pacific 300 tuuligeneraattorin tasasuuntaaja on edellä
mainitusta syystä johtuen sijoitettu erilliseen koteloon eikä tuuligeneraattorin sisään. Tasasuuntaaja
asennetaan lataussäätimen viereen ja/tai lähelle akkua (joissakin malleissa tasasuuntaaja ja lataussäädin
voivat olla samassa kotelossa). Tasasuuntaaja on kolmivaihetasasuuntaaja, joka on asennettu
jäähdytyslevyyn.

3.3.3 Muut järjestelmän osat
Peruspaketti sisältää ainoastaan generaattorin ja tasasuuntaajan. Muut modulaarisesti toisiinsa liitettävissä
olevat osat on kuvattu toisaalla tässä käyttö- ja huolto-ohjeessa.

4 ASENNUS
4.1 Asennustoimenpiteet
Useimmat asennukseen ja käyttöön liittyvät ongelmat voidaan välttää seuraamalla alla olevia ohjeita:

1. Tarkista ensin, että lähetys sisältää kaikki osat ja että osat eivät ole vahingoittuneet kuljetuksessa,
    tarkista generaattorin nimellisjännite (12V tai 24V). Pakkausluettelot jäljempänä.
2. Kerää työkalut valmiiksi. Luettelo tarvittavista työkaluista jäljempänä.
3. Suunnittele asennus ensin huolellisesti. Ohjeita jäljempänä.
4. Asenna tuuligeneraattorin teline.
5. Vedä sähkökaapelit ja asenna mahdolliset lisälaitteet (mm. tasasuuntaaja jäähdytyslevyynsä)
    mutta älä liitä akkuja vielä.
6. Asenna tuuligeneraattori ja kytke sähköliitännät.
7. Kytke akut.
8. Tarkista järjestelmän virheetön toiminta ja asennus.

4.2 Tuuligeneraattorin pakkausluettelo
Pacific 300 Tuuligeneraattori on pakattu kierrätettäviin pahvilaatikoihin. Pakkaukset sisältävät:
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A 1 kpl Generaattori
B 1 kpl Keskiö
C 1 kpl Peräsin
D 3 kpl Potkurin lapa
E 1 kpl Keskiön kiinnitysruuvi M10 x 100
F 3 kpl Peräsimen ruuvit M8 x 25 kuusiokoloruuvi
G 3 kpl Peräsin aluslevyt M8 aluslevy
H 3 kpl Peräsin nyloc-mutterit M8 nyloc-mutterit
I 3 kpl Lapakulmapainot
J 3 kpl Lavan kiinnitysmutteri (lyhyt) M6 x 30 SS kupukantainen ruuvi
K  6 kpl Lavan kiinnitysmutteri (pitkä) M6 x 35 SS kupukantainen ruuvi
L 9 kpl Lavan kiinnitysmutterit M6 nyloc-mutterit
M 1 kpl Tasasuuntaaja
N 1 kpl Kuusiokoloavain 5mm kuusiokoloavain
O 1 kpl Käyttöohje
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4.3 Tarvikkeiden pakkausluettelot

4.3.1 Pacific 300 peräpeiliasennussarja (SMK)
Ampair Pacific 300 Peräpeiliasennussarja (SMK) [perusmalli] sisältää:
A 1 kpl Putki A, 800mm, Neljä 6.5mm reikää kummassakin päässä,

kaksi 10.2mm reikää keskellä
B 1 kpl Putki B, 800mm, Neljä 6.5mm reikää kummassakin päässä.
C 1 kpl Putki C, 970mm, 25mm ulkomitta, väliputki.
D 2 kpl Tukivaijerit Päätetty suojalla, varustettu "D"-silmukalla.
E 1 kpl Pussi 1 Sisältää: haarukka, kaksi kulmajalkaaja

vanttiruuvirunko.
F 1 kpl Pussi 2 Sisältää: 1 kpl anodisoitu alumiininen

liitosputki.
G 1 kpl Sarja 1: välituki, kiristin ja tuet 1 kpl M6 x 40mm ruuvi

2 kpl M6 x 35 kuusiokoloruuvi
3 kpl M6 lukkoaluslevyt
3 kpl M6 nyloc-mutterit
1 kpl M10 kierreputki 75mm
2 kpl M10 lukkoaluslevyt
1 kpl M8 x 60mm kuusiokoloruuvi
2 kpl M8 aluslevyt
1 kpl M8 nyloc-mutteri

H 1 kpl Sarja 2: Liitosputken kiinnikkeet 16 kpl M6 x 10mm ruuvit
16 kpl M6 lukkoaluslevyt

Tämän asennussarjan avulla lapojen kärjet asettuvat 2 metrin korkeudelle tuen alaosasta mitattuna. Jos
asennuspaikan vieressä on koholla olevia rakenteita joihin ihmiset pääsevät, tulee tukiosaa nostaa vastaavasti.

4.3.2 Pacific 300 mesaanimastoteline
Ampair Pacific 300 mesaanimastoteline pakkaus sisältää:
O 1 kpl Teline
P 2 kpl Kierreputki Ml0 x 150mm kierreputki
Q 8 kpl Mutterit MI0 mutterit
R 8 kpl Aluslevyt Ml0 aluslevyt

4 kpl Lukkoaluslevyt MI0 lukkoaluslevyt

4.3.3 Pacific 300 Targa-kaari - asennussarja
Ampair Pacific 300 Targa-kaari - asennussarja sisältää:
O 1 kpl Teline Putki kantaosalla (kaksoishitsattu)

4.3.4 Pacific 100 - Pacific 300 asennussovitin
Ampair Pacific 100 - Pacific 300 asennussovitin sisältää:
O 1 kpl Soviteputki Putki, naaras-urossovitteella
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4.3.5 Pacific 300 maa-asennussarjat
Ampair Pacific 300 – järjestelmään on saatavissa maa-asennukseen tarkoitettuja sarjoja, mutta useimmat
käyttäjät haluavat toteuttaa asennuksen omatoimisesti. Lisätietoja ja ohjeita Ampair-yhtiöstä,
maahantuojalta ja jälleenmyyjiltä.

4.3.6 Pacific 300 lataussäädin (perusmalli)
Ampair Pacific 300 lataussäädintä (perusmalli) on saatavana kahtena versiona (12V tai 24V versio). Mallit
eivät ole keskenään vaihdettavissa. Pakkaus sisältää:
A 1 kpl Lataussäädin 12V tai 24V versio
B 1 kpl Käyttöohje

4.3.7 Pacific 300 lataussäädin (lisätoiminnoilla varustettu mallii)
Ampair Pacific 300 lataussäädintä (lisätoiminnoilla varustettu malli) on saatavissa vain yhtenä versiona, joka
voidaan asettaa toimimaan joko 12V tai 24V jännitteellä (asetuksen suorittaa valtuutettu Ampair-huolto).
Pakkaus sisältää:
A 1 kpl Lataussäädin Ohjelmoitava
B 1 kpl Käyttöohje

4.3.8 Pacific 300 Seisontajarrukytkin
Ampair Pacific 300 Seisontajarrukytkin sisältää:
A 1 kpl Seisontajarrukytkin
B 1 kpl Käyttöohje

4.3.9 Sulakepidin ja sulakkeet
Sulakepitimen ja sulakkeen sisältävä pussi sisältää:
A 1 kpl Sulakepidin Tarkoitettu 30A, hidas, sulakkeelle
B 1 kpl Sulake 30A, hidas

4.4 Työkalut
Ampair Pacific 300 Tuuligeneraattorin asennuksessa tarvittavat kuusiokoloavaimet toimitetaan laitteen
mukana. Lisäksi tyypillisesti tarvitaan seuraavia työkaluja:

Ruuvimeisseli
Kiintoavaimia/jakoavaimia
Kuorintapihdit
Puristuspihdit
Kutistesukkaa ja/tai eristysnauhaa
Yleismittari

4.5 Asennuspaikan ja -tavan valinta
Asennuspaikan ja –tavan valinta vaikuttaa ratkaisevasti tuuligeneraattorin toimintaan sekä
käyttöturvallisuuteen. Väärin valittu asennuspaikka tai väärin suoritettu asennus saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita, heikentää luotettavuutta ja vähentää tehoa. Lue tämä käyttö- ja huolto-ohje huolellisesti läpi
ennen asennusta, tarvittaessa lisätietoja antavat valtuutetut Ampair-jälleenmyyjät.

4.5.1 Maa-asennuspaikan valinta
Tuuligeneraattori tulee asentaa mahdollisimman korkealle ja siten, että tuuligeneraattori ei ole tuuliesteiden
katveessa tai vaikutusalueella. Erilaiset asennustilanteet on kuvattu seuraavalla sivulla.
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KUVASSA GOOD = OK JA BAD = EI OK

VAROITUS Tuuliseelle paikalle asennusta harkittaessa tulee ensin suorittaa tuulimittauksia eri
sääolosuhteissa useammalta eri korkeudelta. Näin voidaan selvittää optimaalinen
asennuskorkeus ja paikka.
Turbulenttisia (voimakkaasti vaihtelevat tuulet) olosuhteita tulee välttää.
Tuulimittaustiedot tulee mitata tarkasti aiotusta asennuskohdasta.
Kattoasennuksia tulee välttää mikäli se suinkin on mahdollista, sillä kattoasennuksissa
esiintyy usein turbulenttisia virtauksia, hetkellisiä kuormituspiikkejä ja tärinää. Mikäli
tuuligeneraattori asennetaan katolle, Ampair-yhtiö voi antaa lisätietoja
tärinänvaimennusratkaisuista.

4.5.2 Maa-asennuksien mekaaninen toteutus
Vapaasti seisovan asennukset tulee tyypillisesti noudattaa viereisen kuvan mallia:

Masto: valmistettu teräsputkesta (vesiputki tai
rakennustelineputki), metalliseoksesta tai puusta. Mikäli
vaijereita ei voida käyttää (vaara ihmisille tai eläimille),
käytetään puhelintolppaa joka haudataan maahan (1/3-
osa maassa vahvasti tuettuna) tai monijalkamastoa.

Vaijerit: Galvanoitua teräsvaijeria jossa muovipäällyste,
päissä puristetut päädyt. Älä käytä venyviä materiaaleja tai
materiaaleja jotka eivät ulko-olosuhteita. Kolme tasavälein
asetettua vaijeria (120°) auttavat nostoissa ja laskuissa.
Korkea masto edellyttää välitukivaijereita, ylimmät vaijerit
pitävät maston pystyssä, keskimmäiset estävät
taipumisen.
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Ylimmät vaijerit tulee kiinnittää siten, että tuuligeneraattorin lapojen ja vaijerien väliin jää kaikissa asennoissa
riittävä turvaväli. Turvaväli ei saa olla liian suuri sillä muutoin maston yläosa saattaa heilua.

Vanttiruuvit: Yksinkertaisin ja helpoin tapa kiristää vaijerit. Kiristys tulee toteuttaa tasaisesti, kaikissa
vaijereissa tulee olla sama kireys (vaijerit ottavat tuuligeneraattorin paineen vastaan). Älä ylikiristä vaijereita
ja huomioi kesä- ja talvilämpötilojen vaikutus vaijereiden pituuteen.

Maakiilat: Käytä riittävän tukevia silmällä varustettuja maakiiloja
vaijereiden kiinnittämiseen maahan. Mikäli maa-aines on pehmeää
tarvitaan erityisiä betonikivijalkoja  tai vastaavia. Sora- ja savimaa
edellyttää isoja ruuvityyppisiä maakiiloja (kts. kuva) ja kivinen
maa-aines saattaa edellyttää poraamista ja laajentuvia
ankkuripultteja. Maanpinnan  yläpuolelle jätetään vain silmä. Vältä
vetisiä maita ja asenna ankkurointi routarajan alapuolelle sillä
muutoin routa voi ajaa ankkurit ylös maasta.

Kivijalka: Kivijalka kantaa generaattorin ja maston painon ja
estää mastoa painumasta maahan. Ratkaisu riippuu asennuspaikan
maaperästä. Monijalkamasto edellyttää betonista kivijalkaa johon
on upotettu riittävän kokoiset pultit. Tuuligeneraattorin huoltoa
helpottaa ratkaisu, jossa maston alaosa on nivelletty
(kääntösuunta jonkin tukivaijerin suuntainen, jolloin vaijeria
voidaan käyttää nosto- ja laskuapuna).

Ukkosenjohdatin: Maadoita kaikki metalliosat suoraan maahan. Hautaa kaikki kaapelit vähintäin
puolen metrin syvyyteen maston ja lataussäätimen/akkujen välillä. Ilmajohdot muodostavat potentiaalisen
vaaran ukkossäällä. Vedä kaapelit muovikouruun tai käytä erityisesti maaupotukseen soveltuvia
kaapelityyppejä.

4.5.3 Veneasennustavan valinta
Veneasennukset voidaan toteuttaa neljää perusratkaisua käyttäen:

a) riittävän korkea tuettu putki peräpeilissä (perus- tai Deluxe-asennussarja)
b) mesaanimastoteline
c) Targa-kaareen tai kumiveneen nostimeen kiinnitetty asennus
d) Ison tai mesaanimaston huippuun.

Pienemmissä veneissä tilanahtaus aiheuttaa ongelmia, jolloin on myös tärkeää nostaa tuuligeneraattori
mahdollisimman korkealle vaaratilanteiden välttämiseksi. Tästä on se etu, että tuuligeneraattori saadaan
korkeudelle jossa tuulenvoima on tyypillisesti suurempi, haittapuolena on se, että tukirakenteet joutuvat
suuremmalle rasitukselle. Mastonhuiput ovat yleensä niin ahtaita että näitä ei voida käyttää
asennuskohteena. Ketseissä (muissa kuin junkkityyppisissä) mesaanimasto tarjoaa kätevän
asennusratkaisun mutta useimmiten veneissä käytetään peräpeiliin asennettua putkia tai Targa-kaarta.
Peräpeiliratkaisun etuna on helppo huollettavuus ja tuuligeneraattorin purku (esim. kilpapurjehdusta varten).
Targa-kaaret ovat tyypillinen ratkaisu pitkänmatkan veneissä, sillä näihin asennetaan samalla yleensä myös
aurinkopaneelit jne. Kumiveneen tai jollan taavetit ovat myös eräs ratkaisu.
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Asennuksen tukevuuteen ja kestävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vaakasuuntaisen
kuormituksen hetkellinen kuormituskestoisuus tulee olla vähintäin 140kg (300 paunaa). Ota myös
huomioon, että lavat taipuvat äärimmäisissä tuuliolosuhteissa jonkin verran, joten turvavälien tulee olla
riittävän suuret kaikkiin mahdollisiin esteisiin tuuligeneraattorin asennosta (kulmasta) riippumatta.
Asennusta ei tule rakentaa resonoivan pinnan päälle (esim. hytin katon keskikohta), sillä tärinät voivat siirtyä
sisätiloihin voimakkaina ääninä.

VAROITUS Asennusputken tulee olla suorassa (pystyssä).
Lapojen kärkien ja asennusputken väliin tulee jäädä riittävä turvaväli (ei vaijereita, ei
kiristimiä, ei muita esineitä).
Putken tulee levätä mahdollisimman jäykällä pinnalla (vahvista kantta tarvittaessa).

4.5.4 Pacific 300 Peräpeiliasennussarja - mekaaninen kiinnitys
a) Tarkista ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa ja että ne eivät ole vahingoittuneet.
b) Putken alapään tukea voidaan siirtää sivusuunnassa mikäli ylhäältä katsottuna tukiputken ja jomman
kumman tukivaijerin välinen kulma on vähintäin 45 astetta.
c) Asenna putki käyttämällä liitosputkia ja M6 x 10mm ruuveja sekä lukkoaluslevyjä ja kasaa putket siten,
että putki A (reiät keskellä) on päällimmäinen putki, putki B (ei reikiä keskellä) keskimmäinen putki ja
Ampair-putki (kaksi reikää asennusjalkaa varten toisessa päässä).
Ruuvit tulee lukita paikoilleen nestemäisen ruuvilukitteen (esim. Loctite 641) avulla, jotta ruuvit eivät irtoa
tärinän vaikutuksesta. Kaapelit saattaa olla helpompi syöttää putkijen läpi kasaamisvaiheessa.
d) Kiinnitä tukijalat putken päähän M8 x 60mm ruuveilla, aluslevyillä ja muttereilla ja ruuvaa jalat kiinni.
Jalat tulee asettaa siten, että putki pääsee kääntymään tukiputkin suunnassa. Yleensä tällöin kääntösuunta
vastaa keula-perä-linjan suuntaa paitsi jos putki on asetettu sivuun veneen keskilinjasta.
e) Putkijen kasaamisen jälkeen aseta putki asennuskohtaan ja kiinnitä tukivaijerit (aseta haarukka kiinni
putkeen). Valitse vaijerien kiinnityspisteet huolella, sillä niihin kohdstuu huomattava voima. Sopivan kokoiset
vanttiruuvit ovat käteviä sopivan kiristyksen säätämiseksi.
f) Villaa takavanttiin kiinnittyvän välituen ura ja siihen liittyvät osat siten, että takavaijeri mahtuu siihen (jätä
tiukkuutta siten, että ura on 0,5mm kapeampi kuin vaijeri). Katkaise välituki sopivaan pituuteen tarvittaessa.
Poraa reikä haarukkapulttia varten asennuksen yhteydessä jotta reiän suunta asettuu oikein.
Ideaalitapauksessa välituen tulisi olla 90-asteen kulmassa takavanttiin.

4.5.5 Pacific 300 Mesaanimastoteline - mekaaninen kiinnitys
Telineeseen kohdistuva voima on pääasiassa vääntövoima ja tästä syystä telineen profiili on
laatikkomainen. 100mm leveys vastaa useimpien mesaanimastojen kokoa, pienet kokoerot voidaan
kompensoida vääntämällä päätylevyjä hieman tai käyttämällä sopivia aluslevyjä ja muttereita.
Poraa päätylevyjen läpi ja mesaanimaston läpi reiät ja suorita kiinnitys mukana toimitettujen M10-kokoa
olevien ruuvien ja muiden kiinnitystarvikkeiden avulla. Alumiinimastoissa suositeltava kiinnitystapa on
käyttää Monel-niittejä. Puumastoissa kannattaa käyttää tukilevyjä. Alumiinmastojen yhteydessä tukilevyjä
käytettäessä tulee käyttää välilevyjä jotta masto ei rutistu.
Mikäli on mahdollisuus, että purjeköydet ja liikkuvat rikin osat saattavat joutua potkuriin, asenna
suojavaijereita tarpeen mukaan estämään sotkeentumiset.

4.6 Sähköasennus
Sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asentaja, joka on perehtynyt tämän käyttö- ja huolto-
ohjeen sisältöön. Lisätietoja Ampair-yhtiöltä ja jälleenmyyjiltä.
Asenna ensin järjestelmän pääosat (poislukien tuuligeneraattori), asenna kaapelointi ja suorita liitännät ja
asenna sitten tuuligeneraattori. Liitä akut viimeisenä.

VAROITUS Älä asenna tuuligeneraattoria, peräsintä ja potkuria ennen kuin sähköasennus on valmis.
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4.6.1 Johdotuskaaviot

4.6.1.1 Johdotuskaavio (asennus ilman lataussäädintä)

Lohkokaavio DC-värikoodi:
Punainen = positiivinen (+)
Musta = negatiivinen (-)
Sulakekoko:
30 A 12 V
15 A 24 V

Virtamittari

Pysäytys
Tasa-
suuntaaja

Sulake

- +
Akku

      vaihtovirta AC tasavirta DC
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4.6.1.2 Johdotus (lataussäätimellä)

Lohkokaavio DC-värikoodi:
Punainen = positiivinen (+)
Musta = negatiivinen (-)
Sulakekoko:
30 A 12 V
15 A 24 V

Pysäytys
Tasa-
suuntaaja

Virtamittari

*

Lataus-säädin

Sulake

* Virtamittari kytketään ideaalitapauksessa
tasasuuntaajan ja lataussäätimen välille.

- +
Akku

Kytkentäkaavio
(Tasasuuntaaja tai
yhdistetty lataussäädin +
tasasuuntaaja)

DC-värikoodi:
Punainen = positiivinen (+)
Musta = negatiivinen (-)
Sulake-koko:
30 A 12 V
15 A 24 V

Pysäytys Tasasuuntaaja*
switch Virtamittari

Sulake

*Tasasuuntaaja tai integroitu Tasasuuntaaja +
Lataussäädin (esim. S-12-300 tai S-24-300)

- +
Akku
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Kytkentäkaavio
(erillinen lataussäädin
ja tasasuuntaaja)

DC-värikoodi:
Punainen = positiivinen(+)
Musta = negatiivinen (-)
Sulake-koko:
30 A 12 V
15A 24 V

Pysäytys-
kytkin

Tasasuuntaaj
a /
jäähd.levy

Virtamittari Lataussäädin

gen1+ bat1+
gen2+ bat2+
gen- bat-

Sulake

- +
Akku

*erillinen Tasasuuntaaja ja Lataussäädin kuten PR-300 yksittäisjärjestelmissä
(1 gen. ja 1 akku).

Kytkentäkaavio
(erillinen lataussäädin
ja tasasuuntaaja)

DC-värikoodi:
Punainen = positivinen (+)
Musta = negativinen (-)
Sulake-koko:
30 A 12 V
15A 24 V

Pysäytys-kytkin Tasasuuntaaj
a /

jäähd.levy

Virtamittari

Lataussäädin

Sulakkeet

- +
Akku

*erillinen Tasasuuntaaja ja Lataussäädin kuten NC25A (1 gen. ja 1 akku).

Mikäli Pacific 300 tuuligeneraattori kytketään akkujen pääkytkimen suhteen kuorman puolelle, generaattorin
latausvirta saattaa vahingoittaa kulutuslaitteita mahdollisesti muodostuvan ylijännitteen vuoksi (akut eivät
toimi kuormana kytkimen ollessa em. tapauksessa auki).
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VAROITUS Kytke tuuligeneraattori suoraan akkuihin, EI KULUTUSLAITTEISIIN.

4.7 Sähköiset komponentit

4.7.1 Johdotus
Sen jälkeen kun asennuspaikka on valittu, voit mitata tarvittavien kaapelivetojen pituudet (AC- eli
vaihtojänniteosuus on kolmikaapelinen veto tuuligeneraattorilta tasasuuntaajalle ja DC- eli
tasajänniteosuus on kaksikaapelinen osuus tasasuuntaajalta akulle (tai lataussäätimen kautta akulle)).
Valitse kaapeleille minimipoikkipinta-ala alla olevan taulukon ohjeen mukaisesti. Sijoita tasasuuntaaja
mahdollisimman lähelle akkua DC-kaapelivedon pituuden minimoimiseksi ja AC-kaapelivedon osuuden
maksimoimiseksi (pienemmät häviöt).
AC-kaapelien minimikoko (12V tuuligeneraattori)
AC-osuuden kok.pituus Maks. 8 m

Maks. 27 ft
8 - 12 m
27 - 40 ft

12 - 18 m
40 - 60 ft

18 - 30 m
60 - 100 ft

30 - 50 m
100 - 166 ft

30 - 76 m
166 - 253 ft

76 - 100 m
253 - 333 ft

Kaapelin
minimipoikkipinta-ala

2.5 mm2

14 AWG
4 mm2

12 AWG
6 mm2

10 AWG
10 mm2

8 AWG
16 mm2

6 AWG
25 mm2

4 AWG
35 mm2

2 AWG

DC-kaapelien minimikoko (12V tuuligeneraattori)
DC-osuuden kok.pituus Maks. 5 m

Maks. 16 ft
5 - 10 m
16 - 32 ft

10 - 18 m
32 - 60 ft

18 - 28 m
60 - 90 ft

28 - 44 m
90 - 145 ft

44 - 68 m
145 - 220 ft

68 - 110 m
220 - 360 ft

Kaapelin
minimipoikkipinta-ala

4 mm2

12 AWG
6 mm2

10 AWG
10 mm2

8 AWG
16 mm2

6 AWG
25 mm2

4 AWG
35 mm2

2 AWG
50 mm2

1 AWG

AC-kaapelie minimikoko (24V tuuligeneraattori)
AC-osuuden kok.pituus Maks. 8 m

Maks. 27 ft
8 - 12 m
27 - 40 ft

12 - 18 m
40 - 60 ft

18 - 30 m
60 - 100 ft

30 - 50 m
100 - 166 ft

30 - 76 m
166 - 253 ft

76 - 100 m
253 - 333 ft

Kaapelin
minimipoikkipinta-ala

1.5 mm2

16 AWG
2.5 mm2

14 AWG
4 mm2

12 AWG
6 mm2

10 AWG
10 mm2

8 AWG
16 mm2

6 AWG
25 mm2

4 AWG

DC-kaapelien minimikoko (24V tuuligeneraattori)
DC-osuuden kok.pituus Maks. 5 m

Maks. 16 ft
5 - 10 m
16 - 32 ft

10 - 18 m
32 - 60 ft

18 - 28 m
60 - 90 ft

28 - 44 m
90 - 145 ft

44 - 68 m
145 - 220 ft

68 - 110 m
220 - 360 ft

Kaapelin
minimipoikkipinta-ala

2.5 mm2

14 AWG
2.5 mm2

14 AWG
4 mm2

12 AWG
6 mm2

10 AWG
10 mm2

8 AWG
16 mm2

6 AWG
25 mm2

4 AWG

VAROITUS Liian pieni kaapelin poikkipinta-ala aiheuttaa kaapelin ylikuumentumisen ja tästä seuraa
tulipalovaara kaapelin koko pituuden matkalta.

VAROITUS Käytä aina tinattuja monisäikeisiä kaapeleita korroosiovaurioiden minimoimiseksi.

VAROITUS Kytke liitännät oikein – varmista oikea napaisuus. Mikäli DC-järjestelmä johdotetaan ja
liitetään väärin (tuuligeneraattorin ja akun välinen kytkentä) väärä polariteetti saattaa
aiheuttaa tasasuuntaajan tuhoutumisen tai hiilien juotoksien sulamisen. Tarkista ja varmista
kahdesti kytkentöjen oikeellisuus ennen lopullista liittämistä.
RUSKEA tai PUNAINEN = + Positiivinen
SININEN tai MUSTA = - Negatiivinen (KELTAINEN : USA)
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Asennettaessa Ampair Pacific 300 asennusputki kaapeli on vedettävä asennuksen läpi. Varmista, että
kaapeli ei pääse hankautumaan ja tuo kaapeli putken alaosan läpi loivassa kulmassa tai poraa sopivan
kokoinen reikä putken alaosaan. Reikään tulee asentaa sopiva kuminen läpivienti estämään kaapelin
vaurioituminen.
Meriasennuksissa on suositeltavaa käyttää tinattua monisäiekaapelia suolaveden aiheuttamien
korroosiovaurioiden minimoimiseksi sillä nämä heikentävät järjestelmän suorituskykyä oleellisesti hyvin
lyhyessä ajassa.
Generaattorin ja akkutilan väliset ja niihin muutoin liittyvät johdot tulee kiinnittää kiinteisiin rakenteisiin
riittävän tiheästi kaapelien kiinnityksien ja eheyden takaamiseksi.
Veneissä on syytä käyttää vesitiiviitä meriympäristöön tarkoitettuja liittimiä varsinkin kaikissa
kansiläpivienneissä..
Maston tai putken sisällä roikkuvat kaapelit saattavat painaa varsin paljon. Suosittelemme vedonpoistajien
käyttöä myös putken tai maston yläosassa jotta kaapelien paino ei rasittaisi tuuligeneraattoria. Varmista
kaapelivedot siten, että mikäli kaapelit irrotetaan tuuligeneraattorista, vapaat päät eivät pääse putoamaan
maston tai tagon sisään.
Mikäli on olemassa vaara kaapelien “hakkaamisesta” maston tai putken sisällä, aseta kaapelin ympärille
sopiviin paikkoihin vaahtomuovista valmistettu eristepala estämään kolinat.
Noudata yhtenevää värikoodikäytäntöä kauttaaltaan läpi koko järjestelmän ja merkitse kaapelien päät
sopivin merkinnöin [positiivinen (+) ja negatiivinen (-)] virheiden minimoimiseksi. Värikoodikäytäntö
vaihtelee maittain ja värikoodikäytäntöjä on vaihdettu myös aika ajoin. Jos käytät vanhoja kaapelivetoja
kaikki kaapelit tulee tarkistaa yleismittarin avulla ennen asennusta. Tietyissä tapauksissa aiempi asentaja
on saattanut jatkaa kaapelia toisen värisellä kaapelilla (huono käytäntö).

4.7.2 Sulakkeet ja katkaisijat
Järjestelmään tulee aina sisällyttää ja asentaa tarvittavat sulakkeet ja katkaisijat. Yksinkertaisimmassa
toteutuksessa Ampair syöttää latausvirtaa akkuun suoraan jolloin positiiviseen johtimeen liitetään johtosulake
mahdollisimman lähelle akkua.
VAROITUS Varusta järjestelmä AINA sulakkeella. Sulake tulee asentaa akkunavan lähelle sillä

vikatapauksessa sulake suojaa tällöin myös liitäntäkaapelin.
Älä sijoita sulaketta akkutilaan sillä akkutilaan mahdollisesti kertyneet kaasut
(räjähdysherkkä vety-happi-seos) saattaa räjähtää sulakkeen laukeamisesta
aiheutuvasta kipinästä. (Ei koske AGM-akkuja).

4.7.3 Seisontajarrukytkin

Kytkentäkaavio
(pysäytyskytkin)

pysäy-
tyskytkin

Suosittelemme erillisen seisontajarrukytkimen asentamista
kaikkiin järjestelmiin. Kytkimen avulla tuuligeneraattorin
pyörintä voidaan estää esim. huoltotoimenpiteisiin
ryhdyttäessä (varmista potkurin pyörimättämyys myös
mekaanisesti). Jarrukytkin tulee kytkeä päälle ennen tuulen
voimistumista myrskyksi pysähtymisen varmistamiseksi.

Kytke seisontajarrukytkin oheisen kuvan osoittamalla tavalla.
Potkuri pysähtyy tällöin asennossa ON (kytkin päällä) ja
pääsee pyörimään normaalisti asennossa OFF (pois päältä).
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4.7.4 Virtamittari
Suosittelemme virtamittarin liittämistä pysyvästi järjestelmän osaksi sillä se mahdollistaa suorituskyvyn
seuraamisen kaikissa tilanteissa. Sisäisen shunttivastuksen sisältävä tavanomaisen tyyppinen virtamittari
kytketään sarjaan yleensä positiivisen johtimen kanssa. Järjestely mahdollistaa tuuligeneraattorin
tuottaman virran ja järjestelmän toiminnan seuraamisen. Virtamittarin positiivinen (+) napa liitetään
generaattoriin ja negatiivinen napa (-) akkuun. Virtamittarin suositeltava asennuskohta on
tuuligeneraattorin ja lataussäätimen välinen kaapelointiosuus, sillä muutoin virtamittarin yli ilmenevä
jännitehäviö estää lataussäädintä anturoimasta akkujännitettä oikein. Tämä on tärkeää erityisesti silloin,
mikäli virtamittarin ei ole kovin korkealaatuinen. Edellä mainittu voidaan sivuuttaa mikäli käytetään nk.
“sense” – eli anturointijohtimia.
VAROITUS Älä koskaan kytke virtamittaria napojen välille (aiheuttaa oikosulun).

4.7.5 Tasasuuntaaja
Tasasuuntaaja muuntaa tuuligeneraattorin tuottaman kolmivaiheisen vaihtojännitteen (AC) tasajännitteeksi
(DC) jota akku edellyttää. Tasasuuntaaja voi olla sisäänrakennettu lataussäätimeen tai se voi olla erillinen
ratkaisu. Etu mikä saadaan lataussäätimeen sisäänrakennetun tasasuuntaajan avulla liittyy siihen, että
johdotuksesta tulee yksinkertaisempi toteuttaa ja yksiköstä voidaan tehdä tiiviimpi. Erillisratkaisun etuna on
se, että helpommin vikaantuva lataussäädin ei estä tuuligeneraattorin käyttöä sillä akkujen latausta voidaan
säädellä manuaalisesti. Mutta jos tasasuuntaaja vikaantuu, tuuligeneraattoria ei voida käyttää akkujen
lataamiseen. Erillinen tasasuuntaaja tulee asentaa lataussäätimen lähelle ja/tai akun lähelle ja lisäksi
jäähdytyslevyyn (toimitetaan Ampair-tasasuuntaajan mukana). Kytkentä alla olevan kuvan mukaisesti.

Kytkentäkaavio
(vain
tasasuuntaaja)

DC-värikoodi:
Punainen = positiivinen (+)
Musta = negatiivinen (-)
Sulake-koko:
40 A 12 V
20A 24 V

Tasasuuntaaj
a /
jäähd.levy

Virtamittari

Sulake

3-vaihe
vaihtovirta

- +
Akku

*erillinen Tasasuuntaaja ilman muita komponentteja

4.7.6 Lataussäätimet
Ampair valmistaa myös lyijyakkujen latausvirran säätöön tarkoitettuja lataussäätimiä, jotka suojaavat akkuja
ylilataukselta. Lataussäätimet eivät ole nk. shunttityyppiä (nämä tuottavat hukkatehoa) vaan elektronisia
säätimiä, jotka kytketävät tuuligeneraattorin virransyötön irti akusta kun akun jännite on kasvanut täyttä
latausta ilmaisevalle tasolle (katkaisutaso). Tällöin tuuligeneraattori pyörii normaalia nopeammalla
vauhdilla “vapaasti”.
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Saatavilla on kolme erityyppistä lataussäädintä jotka sopivat Ampair Pacific 300 – malliin. S-12-300 ja S-24-
300 ovat tasasuuntajan sisältäviä lataussäätimiä. Kummassakin mallissa on yksi tulokanava ja yksi
lähtökanava. Jännite tulee valita tuuligeneraattorin ja akkujärjestelmän mukaisesti (12V tai 24V). Mainitut
mallit eivät sisällä käyttäjän määritettävissä olevia toimintoja. Akkujännite tunnistetaan lataussäätimen
lähtöliitännästä, joten lataussäädin tulee asentaa mahdollisimman lähelle akkuja jonka lisäksi kaapelointi
tulee pitää mahdollisimman lyhyenä. Lataussäätimet lataavat akkua jatkuvasti kunnes joko Lo- tai Hi-
jännitetaso saavutetaan (riippuu käytetystä akkulähdöstä. Kun taso on saavutettu, tuuligeneraattori
kytketään irti akusta. Tällöin akun jännite alkaa pudota kuomituksen seurauksena. Kun akkujännite putoaa
alle 0.5V tason säätöjännitetason alapuolelle, käynnistyy 30-sekunnin ajastus. Tämä viive estää
lataussäädintä oskilloimasta (värähtelemästä) silloin, kun ladataan kuormaan liitettyä akkua. PR-300 on
käyttäjän ohjelmoitavissa oleva lataussäädin, joka edellyttää erillisen tasasuuntaajan käyttöä. Tämä
lataussäädinmalli voidaan kytkeä toimimaan joko 12V tai 24V järjestelmässä kytkemällä asianomaisen
jännitealueen valitseva oikosulkupala. Se voidaan myös ohjelmoida kahta tulokanavaa (kaksi
tuuligeneraattoria tai tuuligeneraattori ja aurinkopaneelit) tai kahta lähtökanavaa (kaksi erillistä
akkujärjestelmää) varten. PR-300-lataussäätimen jännitetaso voidaan säätää sisäisesti. PR-300-mallissa
oikoisulkupaloja käytetään asettamaan 12/24V toiminta sekä valitsemaan tulo- ja lähtökanavat. PR-300 on
varustettu omalla sulakkeellla (erillistä sulaketta ei tarvita akkutilan yhteyteen). PR-300 on varustettu
toimintaa ilmaisevilla merkkivaloilla.

4.7.6.1 Lataussäätimien asennus
Käynnistyksen yhteydessä tulee varata noin minuutin pituinen aika, jonka kuluessa ajastustoiminnot

  aktivoituvat.
VAROITUS ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ SULAKKEITA POIS JÄRJESTELMÄSTÄ! Yksinkertaiset johtoon asetetut
sulakkeet riittävät. Mikäli sulakkeet palavat usein, selvitä syy.
Ulkoiset sulakkeet tulee asentaa lähelle akkunapoja, sillä vain tällä tavoin suojataan myös kaapelointi.
Tarkista ja varmista oikea napaisuus useamman kerran ennen lopullista kytkentää. Asenna sulakkeet
sulakepesiin aivan viimeiseksi ennen päällekytkentää.
Kaikki monivaihelataussäätimet on suojattu sisäisillä SAE-tyyppisillä sulakkeilla mutta nämä EIVÄT
KORVAA akkujen lähelle asennettavia sulakkeita.
Korroosio: Korroosio uhkaa kaikkia sähköliitäntöjä erityisesti meriympäristössä ja rannikkojen
läheisyydessä. Asenna lataussäädin sääsuojattuun asennuskohteeseen (mahdollisimman kuiva tila ja
suojattu roiskeilta). Tarkista kaikki liitännät ja kytkennät korroosiovaurioiden havaitsemiseksi. Korjaa
korroosiovauriot puhdistamalla, suorittamalla liitännät uudelleen jne. Käytä tinattua monisäikeistä
kuparijohdinta korroosion pääsyn estämiseksi kaapelin sisään.
Käyttöongelmat: Voit käyttää digitaalista yleismittaria toiminnan tarkistamiseen mikäli järjestelmään ei
ole asennettu kiinteitä valvontamittareita. Akkujännitteet ja latausvirtaa tuottavan laitteen jännitteet
voidaan mitata suoraan. Latausvirtaan liittyvät lukemat voidaan mitata yleismittarilla, joka asennetaan
sarjaan (positiivisen) johtimen kanssa. Tämä mahdollistaa lataussäätimeen menevän ja sieltä tulevan
virran määrittämisen. Älä kytke irti akkuliitäntöjä sillä lataussäätimen toiminta edellyttää pientä virtaa. Jos
epäilet lataussäädintä vialliseksi, voit ohittaa sen väliaikaisesti kytkemällä latauslaitteen positiivisen liitännän
suoraan akun positiiviseen napaan (varo kipinöintiä). Negatiivisiin liitäntöihin ei yleensä tarvitse koskea ellei
kyseessä ole lataussäätimen vaihto. Mikäli yleismittari sisältää jatkuvuustestaustoiminnon, sitä voidaan
käyttää kaapeleiden eheyden tarkistamiseen (kaapeleissa ei saa olla jännitteitä tai virtoja testaushetkellä).
Käyttö: Oikein asennettuina tuuligeneraattori ja lataussäädin lataavat ja ylläpitävät akkua automaattisesti.
Järjestelmää voidaan käyttää yhdessä muiden latausjärjestelmien kanssa (ei tunnettuja ristiriitoja). Akkujen
tarkistus (kennonesteiden taso) tulee suorittaa säännöllisesti akkujen toiminnan optimoimiseksi.
Viallinen lataussäädin? Mikäli epäillään lataussäädintä, se voidaan tarvittaessa ohittaa väliaikaisesti
(kytke Ampairin tasasuunnattu lähtö suoraan akkunapoihin, tarkista napaisuus). Mikäli mainittu toimenpide
palauttaa lataustoiminnon, lataussäädin on viallinen ja täytyy huoltaa tai vaihtaa. Lataussäätimet
kuluttavat hieman virtaa (tyypillisesti 1mA 12V; PR-300 hieman enemmän merkkivalojen takia) tunnistus- ja
ohjauspiirien kulutuksen vuoksi. Ilman mainittua liitäntää lataussäädin ei toimi.

VAROITUS Älä  huolla lataussäädintä tuuligeneraattorin ollessa käynnissä. Pysäytä tuuligeneraattori
ensin ja irrota sitten kaapeliliitännät (tai sulakkeet) ja suorita huolto vasta sitten.
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4.7.7 Akut
Suosittelemme riittävän kookasta akkujärjestelmää. Suositelta minimikapasiteetti on 300Ah, 400Ah tai
500Ah kapasiteetti on optimaalinen.

4.8 Asennuksen viimeistely
a) Ampairin asentaminen: Sivele ohut kerros rasvaa kääntöakselin varteen ja sen kiinnitysruuveihin
korroosion aiheuttaman jumiutumisen estämiseksi. Aseta Ampair tukijärjestelmään ja syötä kolme kaapelia
alas putken sisäkautta, aseta sitten Ampairin kääntöakseli yläosaan ja kiinnitä varmistusruuvit. Putken yläosa
on suunniteltu siten, että se painaa alempaa kääntöakselin laakerin V-tiivistettä kasaan noin 2mm. Jos olet
valmistanut putken itse, ota painuma huomioon ja varmista vielä, että generaattori pääsee kääntymään
vapaasti ja että liitäntä on säätiivis.
b) Lähtökaapeli. Kytke akkuun liittyvät sähköliitännät (kts. kohta Sähköliitännät) ja asenna sulakkeet
sulakepitimiin.

VAROITUS Vahinkojen välttämiseksi asenna peräsin ensin. Jos asennat tuulipotkurin ensin,
generaattori kääntyy holtittomasti ja sitä on vaarallista lähestyä.

c) Peräsin. Purista peräsin paikoilleen M8 x 25mm ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla.
d)Tuuligeneraattori. Kokoa lavat keskiöön siten, että paksu reuna (johtava reuna) kohdistuu “tuuleen”
käyttämällä M5 x 40mm kiinnikkeitä, lukkoaluslevyjä ja muttereita. Aseta lavat paikoilleen ja kiinnitä
lapakulmapainot lapojen takapuolelle (kts. alla oleva kuva, jossa keskiö irrotettuna selvyyden vuoksi).

Lavoissa olevat reiät on tehty tarkoituksella tiukoiksi ja ruuvien kääntäminen niitä läpi työnnettäessä on
yleensä tarpeen. Aseta ensin kaikki nyloc-lukkomutterit paikoilleen sormin ja kiristä sen jälkeen tiukalle
sopivan työkalun avulla. Tarkista lopuksi kaikkien mutterien ja ruuvien kiinnipysyvyys ja kireys.
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VAROITUS Aseta Ampairin lapojen yli köysi ja kiinnitä se suorittaessasi viimeisiä tarkistuksia. Kun
asennus on valmis ja tarkistettu, varmista, että kaikki henkilöt ovat riittävän etäällä ja
käännä Ampair tuuligeneraattori tuuleen pitämällä sitä kiinni peräsinlevystä ja irrota sitten
varmistusköysi ja päästä peräsin irti samalla etäämmäs tuuligeneraattorista siirtyen.
Tarkista kaikki kiinnitykset säännöllisin väliajoin erityisesti kovien tuulien jälkeen.

5 KÄYTTÖ JA SUORITUSKYKY

5.1 Käynnistys ja pysäytys
Käynnistys Oletus on että tuuligeneraattori on koottu ja asennettu edellä kuvatulla tavalla. Irrota seuraavaksi
mahdolliset varmistusköydet, jotka estävät tuuligeneraattorin kääntymisen tai potkurin pyörimisen, varmista
että kaikki ihmiset ovat riittävän etäällä tuuligeneraattorista ja käännä seisontajarrukytkin asentoon OFF (pois
päältä) vapauttaaksesi tuuligeneraattorin potkuri. Mikäli tuulennopeus on riittävä ja tuuligeneraattori on
oikein asennettu, potkuri alkaa pyöriä.
Pysäytys Tuuligeneraattori on suunniteltu kestämään myrskytuulia, mutta on järkevää pysäyttää potkurin
pyörintä mikä kovin voimakkaita tuulia on odotettavissa (hurrikaaniluokan tuulenvoimmakkuus) tai mikäli
halutaan suorittaa tarkistus- tai huoltotoimia. Paras tapa pysäyttää tuuligeneraattorin potkuri perustuu
seisontajarrukytkimen käyttöön (ON-asento eli päällä). Mikäli järjestelmää ei ole varustettu mainitulla
kytkimellä, lähesty tuuligeneraattoria tuulen alapuolelta varovasti ja tartu peräsimeen (venehaalla tai
vastaavalla). Peräsimen alareunassa oleva aukko on tehty helpottamaan mainittua toimenpidettä. Käännä
tuuligeneraattori varovasti pois tuulesta ja kun lavat pysähtyvät, heitä lapojen yli köysi ja sido se kiinni
tukevasti. Älä koskaan heitä köyttä pyörivien lapojen päälle.

VAROITUS Käytä tukevia suojahanskoja henkilövahinkojen välttämiseksi. Potkurin lavat voivat
aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja ja niihin tulee suhtautua kuten
lentokoneen potkuriin.
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5.2 Suorituskyky
Alla olevat käyrät esittävät tehon ja tuulennopeuden suhdetta. Tuuligeneraattorin muodostava tuulenvastus
aiheuttaa noin 160 Newtonin suuruisen voiman (16 kg / 35 paunaa) tuulennopeuden ollessa 20 m/s (40
solmua).
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6 TARKISTUKSET JA HUOLTO
Ensin on pysäytettävä tuuligeneraattorin potkurin pyöriminen ja tuuligeneraattorin kääntyminen tuulen mukaan.

VAROITUS Tuuligeneraattorin potkurin lavat kykenevät aiheuttamaan vakavia vahinkoja ja niihin tulee
suhtautua kuten lentokoneen potkuriin.
Aseta köysi tuuligeneraattorin potkurin lapojen yli ja kiinnitä köysi tukevasti. Köysi estää
potkurin pyörimisen huollon ja tarkistuksen aikana. Kun asennus tai tarkistukset on tehty,
varmista, että kaikki henkilöt ovat riittävän etäällä tuuligeneraattorista, käännä Ampair
tuuleen ja pitäen peräsimestä kiinni astu riittävän etäälle tuuligeneraattorista.
Tarkista kaikki kiinnitykset riittävän säännöllisesti ja erityisesti kovien tuulien jälkeen.
Pidä aina tukevia suojakäsineitä pysäyttäessäsi tuuligeneraattoria.

Tarkista seuraavat asiat säännöllisin väliajoin:
Lapojen kiinnitykset ja mutterit
Keskiön suojanavan kiinnitys (keskiömutteri)
Tuuligeneraattorin lavat
Peräsimen kiinnitysruuvit
Putken kiinnitysruuvit

Ampair-tuuligeneraattori tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin ja erityisesti kovien tuuliolosuhteiden jälkeen.
Tarkista kiinnitykset ja että näkyvissä ei ole vahinkojen aiheuttamia vikoja. Lavoissa näkyvät pienet kolhut
voidaan korjata täyttämällä kolhu sopivalla epoksimassalla mutta lavat on vaihdettava mikäli niissä näkyy
tai epäillään minkäälaisia vaurioita lähellä lavan kantaosaa. Kaikki kolme lapaa joutuvat käytön aikana
samanlaiseen rasitukseen, joten yhden lavan vaihtaminen tarkoittaa automaattisesti kaikkien kolmen lavan
vaihtamista samalla kertaa.

VAROITUS Älä koskaan anna tuuligeneraattorin käydä epätasapainossa.

Siipien materiaali on erittäin hyvin rasitusta kestävää mikä on tärkeä ominaisuus erityisesti tropiikissa sekä
vuoristossa. Materiaali on altis asteittaiselle heikkenemiselle mikä johtuu UV-säteilystä, jota esiintyy
erityisesti tropiikissa ja vuoristoalueilla. Tämä prosessi etenee hitaasti ja ilmenee ajan myötä siten, että
lapojen pinnat alkavat hieman karhentua, erityisesti reunojen alueilla. Lapojen suunnittelu takaa sen, että
Ampair on erittäin hiljainen tuuligeneraattori. Mikäli tärinää ilmenee, se on merkki siitä, että potkuri on
epätasapainossa. Tällöin on välittömästi ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin, jotta vältetään muutoin
mahdollisesti muodostuvat vahingot. Irrota tuuligeneraattori, irrota lavat ja tarkista niiden kunto. Mikäli ne
ovat epätasapainossa ja/tai vahingoittuneet, ne on kaikki vaihdettava samanaikaisesti. Mikäli ne näyttävät
päällisin puolin normaaleilta mutta tärinää ilmenee siitä huolimatta, on mahdollista että tuuligeneraattorin
sisäosat ovat vahingoittuneet.
Myös mahdollisten muiden järjestelmästä kuuluvien äänien syyt on tutkittava. Laakeriääniä alkaa kuulua
normaalista vasta hyvin pitkän käytön jälkeen. Tämän ohjeen huoltoon liittyvässä osassa on kerrottu lisää
laakereiden vaihtamisesta.
Alempi kääntöakselin laakeri ja O-rengastiiviste tulee vaihtaa 2 – 3 vuoden säännöllisen käytön jälkeen.
Laakerit tulee vaihtaa kun niistä alkaa kuulua ääntä. Tarkista säännöllisesti keskiön, peräsimen ja putken
kiinnityksien kunto ja kireys. Mikäli maalipintaan tulee vaurioita, puhdista mahdollinen korroosio ensin ja
maalaa sitten vahingoittunut kohta uudelleen. Puhdista hiilet ja varmista, että hiilien jouset eivät
vahingoitu.

6.1 Perusteellinen purkaminen
a) Pysäytä tuuligeneraattorin potkuri.
b) Irrota sulakkeet ensimmäiseksi ja irrota sen jälkeen akut.

- 27 - © Ampair, Kesäkuu 2006



Ampair™ 300 Tuuligeneraattori - Käyttöohje

c) Irrota tuuligeneraattorin keskiö ja lavat. Keskiön suojakappaleen keskiöruuvi on varustettu oikeankätisellä
kierteellä. Irrotus saattaa edellyttää kevyttä iskua kuusiokoloavaimeen. Vedä keskiö poispäin
tuuligeneraattorista. Tapauksesta riippuen voi olla helpompaa irrottaa ensin lavat ja vasta sitten itse keskiö.
d) Irrota peräsin.
e) Syötä putkion hiukan ylimääräistä kaapelia.
f) Irrota kääntöakselin varmistusruuvit ja nosta tuuligeneraattori pois putken päältä.

6.1.1.1 Keskiöosa
Keskiöosa (suojakartio) sisältää PowerFurl ™ - kääntömekanismin eikä sisällä käyttäjän huollettavissa
olevia osia. Tarvittaessa mainittu osa vaihdetaan tiiviisti sinetöityyn vastaaavaan varaosaan.
Mikäli hätätapauksessa ilmenee tarve purkaa keskiö, tulee erityisesti varoa, että kaikki osat ja pinnat
pysyvät puhtaina. Purku ei edellytä voiteluaineiden käyttöä. Liu’un ja kammen pinnoihin voidaan levittää aivan
ohut kerros ketjuöljyä. Keskiön purku ei edellytä erikoistyökaluja (poislukien lukkorengaspihdit ja nk. “parallel
sided punch” työntimet, lisätietoja maahantuojan huollosta) mutta työhön soveltuva asianmukainen työtaso
ja ruuvipenkki sekä muutama puukappale ovat tarpeellisia.

6.1.1.2 Kääntöakseliosa
Aseta tuuligeneraattori työtasolle tukevasti ja avaa sähkölaitteiden suojakansi. Irrota kolme hiiltä ja siirrä ne
varovasti suojaiseen paikkaan, jossa ne pysyvät ehjinä. Väännä varovasti spiraalijousipidikkeen pää
kääntöakselin alemman laakerin ympäriltä. Vedä kääntöakselikokoonpano pois. Ulosveto edellyttää ehkä
reilua nykäisyä. Tarkista liukurenkaat ja puhdista ne tarvittaessa. Syöpyneet tai kuoppaiset liukurenkaat tulee
kiillottaa keveysti sorvilla tai vastaavalla työkalulla. Tarkista alalaakeri ja jos se on löysä, tilaa vaihtolaakeri.
Tarkista ylälaakeri (kääntömekanismin koteloinnissa). Tarkista O- ja V-tiivisteet ja vaihda tarvittaessa.
Joissakin tapauksissa on helpompaa irrottaa Ampair-tuuligeneraattori yhdessä kääntömekanismin kanssa.
Irrota akku ensimmäiseksi ja irrota sen jälkeen hiilet. Poista pidäkejousi ja nosta runko kääntömekanismin
päältä. Paljastuva liukurengas tulee suojata ympäristön vaikutuksilta mikäli generaattori nostetaan irti huoltoa
varten. Kokoonpanon yhteydessä akselin siihen osaan, joka menee alalaakerin läpi on siveltävä ohuesti
silikonirasvaa (ei petrolipohjaisia rasvoja tai geelejä). Liu’uta laakeri ja V-tiiviste alas akselia pitkin noin
20mm matkan ja sivele rasvaa akselin ympärille. Liu’uta laakeri takaisin akselia pitkin ylöspäin ja pyyhi
ylimääräinen rasva pois ja sivele sen jälkeen rasvaa kohtaan, johon V-tiiviste asettuu ja liu’uta V-tiiviste
sen jälkeen paikoilleen. Ennen uudelleenkoontia pyyhi liukurenkaat puhtaaksi ja poista mahdolliset
vierasaineet joita niihin on tarttunut käsittelyn aikana ja sivele rasvaa sitten alalaakerin O-renkaan
ympärille. Liu’uta spiraalijousi takaisin paikoilleen varovasti ja kiedo se uraansa. Puhdista ja asenna
takaisin hiilet (varahiiliä on saatavissa mutta hiilien käyttöikä on erittäin pitkiä suhteellisen pienen
kierrosnopeuden ansiosta). Tarkista, että kääntöakselissa ei tunnu liiallista väljyyttä sivusuunnissa. Mikäli
väljyyttä esiintyy vaihda alalaakeri ja O-tiivisterengas. Edellä mainitun toimenpiteen suorittamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa kääntöakselimekanismin kulumisen. Jos sähköosien suojalaatikon kansi on ollut irrotettuna,
se on tiivistettävä kokonaan uudelleen ennen kuin Ampair-tuuligeneraattori otetaan jälleen käyttöön.

6.1.1.3 Sähköön liittyvät osat
Tuuligeneraattorin lähtö voidaan tarkistaa yksinkertaisesti kytkemällä akku irti ja oikosulkemalla
tuuligeneraattorin kolme AC-lähtöä keskenään ja samalla kääntämällä potkuria / akselia käsin.
Oikosulkukohdissa tulee tuntua selvä mekaaninen vastus (toiminta vastaa seisontajarrukytkimen
toimintaa).
Mahdolliset syyt jotka ilmenevät heikentyneenä lähtötehona:
Korroosion vaurioittama johdotus: Yleisin syy madaltuneeseen lähtötehoon on korroosion vaurioittama
johdotus Ampair-tuuligeneraattorin ja akun välillä. Ennen tuuligeneraattorin purkua ja tarkistusta, tarkista kaikki
ruuvi- ja puristusliitokset sekä kaapelointi yleisesti tuuligeneraattorin ja akun välillä.
Huonot liitännät: Tarkista kaikki ruuviliitännät – kireys – rasitusvauriot – korroosio.
Hiilet: Kiinnijuuttuneet hiilet tai hiiliin liittyvät kontaktiongelmat. Kts. kohta Kääntöakseliosa.
Viallinen staattori: Tarkista tasasuuntaajaan tuleva AC-tulo ja kelan eheys (jatkuvuustestaus yleismittarilla
tai resistanssimittaus) ja eristys rungosta. Kelan resistanssin tulee olla alle kaksi ohmia (noin kolme ohmia
jos kyseessä on 24V malli).
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Viallinen tasasuuntaaja: Tasasuuntaaja kestää normaalisti koko tuuligeneraattorin käyttöiän ajan. Yleisin
vikaantumissyy liittyy tuuligeneraattorin ja akun välisen liitännän väärään polariteettiin. Jos epäillään, että
polariteetti on vahingossa kytketty väärin, on tarkistettava tasasuuntaajan diodien toimivuus.
Dioditestaus: Tämän testin avulla voidaan tarkistaa, ovatko tasasuuntaajan diodit oikosulussa. Jos
yleismittarissa on nk. dioditestaustoiminto, käytetään sitä, ellei, valitaan suurin mahdollinen resistanssin
mittausalue. Irrota liitäntäjohdot ja kytke mittarin punainen johdin tasasuuntaajan punaiseen johtimeen
(irrota tasasuuntaajan johdot ensin akusta). Kytke yleismittarin musta johdin tasasuuntaajan mustaan
johtimeen (irrota se ensin akusta) ja lue mittarin näyttö. Vaihda yleismittarin johtojen paikat keskenään.a:

MITTARIJOHDOT

Pun - Pun

Musta - Pun

YLEISMITTARIN MITTAUSALUE
PÄÄTELMÄ

DIODITESTAUS OHMS x 100
Ei lukemaa tai useita Mohmeja OK
Lukema tai matala resistanssi Ei OK
0.5 … 1 V (2 diodin jännitehäv.) ta paljon pienempi* OK
Ei lukemaa tai korkea resistanssi Ei OK

*Tämä testausmenetelmä ei ole yhtä poissulkeva kuin dioditestausmenetelmä, mutta mikäli ensimmäinen
lukema on erittäin suuri ja toinen paljon pienempi, antaa luotettavan tiedon. Todelliset resistanssiarvot
riippuvat yleismittarin tuottamasta testijännitteestä kyseisellä mittausalueella.
Tasasuuntaaja sijaitsee erillisessä jäähdytyslevyssä, joka yleensä sijaitsee lataussäätimen lähellä. Lähdöt
voi testata erikseen juottamalla yhdyslinkit auki kolmen tasasuuntaajalähdön väliltä.

6.1.1.4 Laturiosa
Irrota kuusi M5 x 50mm ruuvia (kts. vastaava tuuligeneraattorin räjäytyskuva), jotka sijaitsevat Ampair-
tuuligeneraattorin etuosassa ja vedä etuosa varovasti irti rungosta. Tee tämä toimenpide varovasti ja
tarkasti, sillä vedon tulee suuntautua suoraan ulospäin (muussa tapauksessa osa jumittuu staattoriin
kiinni). Akseli ja laakerit on sovitettu ja kiinnitetty käyttämällä Loctiten anaerobisia liima-aineita, joten niiden
erottaminen toisistaan saattaa vaatia hiukan voimaa. Tarvittaessa voit käyttää improvisoitua ulosvedintä.
Mainittu toimenpide tulee suorittaa siten, että käytössä on asianmukainen työtaso. Takalaakerin irrotus
edellyttää laakeriulosvetimen käyttöä. Mikäli ulosvedintä ei ole käytössä, voit tehdä “valeakselin” joka
kiinnitetään laakerin keskiosaan epoksiliimalla. Kun liima on kovettunut laakeri “houkutellaan” irti valeakselia
sopivasti käsittelemällä. Etulaakeri voidaan liu’uttaa ulos kun lukkorengas on ensin poistettu. Ennen
uudelleenkokoonpanoa laakerirungot, laakerien ulko- ja sisäpinnat sekä akselipinnat tulee puhdistaa
huolellisesti liasta ja rasvasta. Uudelleenkokoonpanon yhteydessä käytettävät liima-aineet:

Laakerit runkoon Loctite 641
Akseli laakereihin Loctite 641

Etuosan takaisinasennuksen yhteydessä on varmistettava, että uusi O-rengas on paikoillaan ja hyvin
rasvattu silikonirasvalla. Kokoa runko ja tarkista, että staattoriin menevä johdotus ei pääse koskettamaan
roottoria. Kiristä kuusi M5 x 50mm ruuvia tasaisesti ja hitaasti, varmista, että staattori pysyy suorassa
suhteessa runkoon myös kiristyksen aikana. Jatka kiristämistä vuorotellen ruuvien välillä kunnes
tiivisteenä toimiva O-rengas on puristunut tasaisesti kauttaaltaan.

6.1.1.5 Staattorin ja roottorin vaihto
Tämä toimenpide tehdään yleensä tehtaalla. Roottorin vahingoittuminen on harvinaista mutta korroosio tai
muut mekaaniset ongelmat saattavat aiheuttaa roottorivian. Roottorin ja roottoriakselin välisen liimauksen
avaus vaatii huomattavan voiman sekä laakeriulosvetimen ja joukon erikoistyökaluja. Magneetit ovat erittäin
voimakkaita mutta myös erittäin herkkiä menemään rikki. Työskentely magneettien kanssa on hankalaa
kenttäolosuhteissa. Roottori/roottoriakselikokoonpano voidaan toimittaa tehtaalle korjausta tai vaihtoa
varten. Staattorivika johtuu useimmiten siitä, että generaattori altistuu (kastuu) suolaveteen. Tällöin
generaattorin kaikki osat on puhdistettava makealla vedellä ja kuivattava huolellisesti. Luonnollinen
kuivuminen altistaa staattorin kelan eristyksen suolakorroosiolle, joka vähentää eristystä ja aiheuttaa
vuotovirtoja ja oikosulkuja.
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6.2 Tekniset piirustukset ja osaluettelo

6.2.1 Räjäytyskuva
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6.2.2 Räjäytyskuvan osaluettelo
Osanumero Varaosasarja Kuvaus
CIRCI47-1 Etulaakerin lukituksen lukkorengas
WSHR47-4
BRNG-6204-2RS
BRNG-6202-2RSR
ORG1585IX353

AM SP3054

Etulaakerin aluslevy
Etulaakeri
Takalaakeri
Päärungon O-rengas

METL00019 Ulkolaakerin aluslevy
METL00020 Sisälaakerin aluslevy
METL00006-1 Alternaattorin akseli
ASMB00013 Liukurengaskokoonpano
BRNG-6202-2RSR
NMETL00002
ORG59IX533
SPRG00002

AM SP6026

Kääntöakselin yläosan laakeri
Kääntöakselin alaosan laakeri
Alatason laakerin O-rengas
Spiraalijousi

SEAL-VA-040 AM SP1030 Kääntöakselin V-tiiviste
METL00021 Kääntöakseli
CBLSR-PG11 Kaapeliside
ASMB00002 Hiilen pidin
BRSH00001 AM SP3035 Hiilisarja (3 kpl)
SCRM4x8-06SS M4x8 koneruuvit
CSTM00005 Sähkölaatikon kansi
NMETL00006 Eristealuslevy
SCRM4x12-12SS M4x12 peltiruuvit
METL00025 Peräsin SCRM8x20-
01SS M8x20 ruuvit
NTSM8-01 M8 mutterit
CSTM00003 Päärunko
ASMB00014 Roottorikokoonp
ASMB00017 Staattorikokoonp
CSTM00002 Etukansi SCRM5x50-
01SS M5x50 ruuvit
ASMB00005 AM SP3012 Keskiökokoonp
NMETL00008 AM SP3014 Lapasarja (3x)
METL00014 AM SP3051 Keskiösuojan ruuvi

AM SP3037 Tasasuuntaaja ja jäähdytyslevy
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6.3 Suositellut varaosat
Tuuligeneraattorin sijoituspaikasta ja käyttötavasta riippuen seuraavat varaosasarjat ovat suositeltavia:

Lyhyt aikaväli
Varaosasarja Kommentit

Lapasarja (3 lapaa) AM SP3014 Kaikissa purjeveneissä ja/tai etäisissä kohteissa
Lapavahingot korjataan vaihtamalla kaikki kolme lapaa.

Kääntöakselin tiiviste AM SP1030 Huollon yhteydessä kadotetun tilalle.
Keskiön keskiruuvi AM SP3051 Huollon yhteydessä kadotetun tilalle.
Hiilisarja (3 hiiltä) AM SP3035 Huollon yhteydessä kadotetun tilalle.

Pitkä aikaväli
Varaosasarja Kommentit

Kääntöaks. tiiv. ja laak. AM SP6026 Vaihto tarpeen muutaman vuoden käytön jälkeen.
Päälaakerisarja AM SP3054 Tarve epätodennäköinen, mutta hyvä olla varalla.
Tasasuuntaaja AM SP3037 Tarve epätodennäköinen mutta tarvitaan mikäli polariteetti

kytketään vahingossa väärinpäin, hyvä olla varalla.
Keskiö AM SP3012 Tarve epätodennäköinen, mutta hyvä olla varalla.
Ei edellytä erikoistyökaluja (poislukien lukkorengaspihdit).

7 TAKUU
Ampair tuuligeneraattorilla on vuoden takuu ostopäivästä lukien.
Vialliset osat vaihdetaan veloituksetta ja viat jotka liittyvät työhön liittyviin vikoihin korjataan veloituksetta
mikäli Ampair tuuligeneraattori toimitetaan Ampair-tehtaalle tai mille tahansa valtuutetulle jälleenmyyjälle.
Lähettäjä vastaa lähetyskuluista molempiin suuntiin.
Takuu ei koske vääränlaisesta tai huolimattomasta käytöstä, onnettomuuksista tai väärin suoritetusta
asennuksesta johtuvia vikoja. Ampair ja sen valtuuttamat jälleenmyyjät eivät vastaa mainitun tyyppisistä
syistä johtuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista..
Ampair tekee kuitenkin parhaansa jotta myös etäällä olevissa kohteissa olevien asiakkaiden ongelmat
tulevat ratkaistuiksi mahdollisuuksien mukaan.

8 HUOLLOT, KORJAUKSET JA KIERRÄTYS
Ampair tuuligeneraattorit voidaan palauttaa huoltoa ja korjausta varten suoraan tehtaalle:

AMPAIR Puh. +44 (0) 1344 303 313
Park Farm Fax. +44 (0) 1344 303 312
West End Lane E-mail sales@ampair.com
Warfield Internet: www.ampair.com
Berkshire, RG42 5RH
UK

Käyttöiän tultua täyteen Ampair Pacific 300 voidaan toimittaa tavanomaisiin paikallisiin
kierrätyskeskusksiin. Juotokset perustuvat lyijyvapaisiin juotteisiin. Suurin osa metalliosista on valmistettu
raudasta, ruostumattomasta teräksestä, alumiinista, kuparista ja messingistä. Erikoisia päällysteitä tai
pinnoitteita ei ole käytetty. Lavat eivät sisällä hiilikuituja. Ampair Pacific 300 täyttää WEE- ja RoHS-
direktiivien vaatimukset. Pakkausmateriaalit ovat pahvia.
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