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Fr.o.m. 1975 ors modell har vissa vagn typer försetts med brytarlöst transistortändsystem. 

Vi ska här kortfattat besvara nogra, ur servi cesynpunkt, viktiga frogor beträffande det nya 

tändsystemet vilket behandlas mera ingoende i ~e!'y!S=~~'2<;!~'::~='2 !. 
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Det brytarlösa trans istortändsysteme t arbetar efter 
samma princip som ett vanligt tändsystem . 

Skillnaden, elektriskt sett, är att brytarspetsarna 
ersatts med en transistor . 

Normalt spänningsfall över slutna brytarspetsar är 
0-0,3 volt . Motsvarande spänningsfall över trans
istorn är upp till 1 , 5 volt. 

Hur pOverkas användning av varvräknare och kam
vinkelmätare? 

Eftersom de flesta testinstrument för varvtal och kam
vinkel är konstruerade för vanligt tändsystem, med 
brytarspetsar, kan det högre spänningsfallet över 
transistorn orsaka felvisning hos vissa testinstrument. 

Felvisning kan alltså erhållas vid mätning av varv
tal och slutningsvinkel . Mätning av brytarspännings
fa II (d ynamis k brytarres is tans) kan i nte utföras på 
transistortändsystemet . 

Varvräknare som ansluts ti II sekundärsidan (hög
spänningssidan) pO tändspalen ger ingen felvisning 
(ex Volvotestern) . 

Hur kontrollerar man om en kamvinkel- resp. varv
talsmätare går att använda tillsammans med det nya 
tändsys temet? 

Instrument som mäter varvtoi resp. kamvinkel över 
brytarna dvs ansluts till tändspolens anslutning l och 
chassi kan kontrolleras enligt föqande: 

a. Anslut en lämplig motståndskombination till ett 
va nligt brytartändsystem enligt bilden så att 
spänningen vid tändspolens anslutning l blir 
1,5-2,0 volt. 
Förslag : till 164:aos tä ndsystem ansluts 2 st 
förkopp lingsmotst0 ',d (241612) parallellkopp-
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b. Anslut instrumentet som skall provas mellan led
ningen till brytarna och chassi. Starta motorn och 
avläs varvtal resp. kamvinkel. 

c. Flytta instrumentets anslutning frön ledningen 
till brytarna till tändspolens anslutning 1 och 
avläs igen. 

Om de båda mätningarna ävere nss tämmer går 
instrumentet att använda ti Ilsammans med det nya 
tänds ystemet • 

Vi kommer även att informera om vilka instrument som 
kan användas så snart uppgift erhöllits från resp. instru
mentti liverkare • 

Hur hittar man felet när tändsystemet krånglar? 

Felsäkningsanvisning för transistortändsystemet finns i 
SHB, TP 10942 och erfordrar i huvudsak bara en volt
ohmmeter. Instrumenten bör ha områden så att spä n
ningen kan avläsas med en noggrannhet av 0,1 vo lt 
inom området 0 -1, 5 volt. 

Hur utförs cylinderbalansmätning? 

Vid inkoppling av cylinders läckare för balansmätning 
på vagnar med det nya tändsystemet stonnar oftast mo 
torn. Detta gäller även för Vo lvo-testern. 

Volvo -testern kan dock användas för cyl inderba lans 
mätning om den kompletteras med en adapter. 

Adaptern skall anslutas enligt bilden. 

Sun Electric kommer alt sä lja denna adapter genom sina 
importörer. Adapterns bestä Ilningsnr ä r 298 1-021-864 N 
VAL. 


