espace technique

Een paar jaar rijd ik nu al rond met een 123-ontsteking
in mijn ID21F Break uit 1966. Ik was over deze ontsteking
matig tevreden, want ik heb nu niet bepaald ervaren dat
de auto daarmee in alle opzichten beter liep. Aan de andere
kant: een elektronische ontsteking zou beter moeten zijn:
geen inbrandende contactpunten, geen noodzaak tot regelmatige afstelling en veel betrouwbaarder dan de originele
elektromechanische ontsteking.

Gelijkstroomdynamo’s en 123-ontstekingen

Teneinde daarover zekerheid te krijgen koppelde ik
de dynamo los. Het verschijnsel was nu over, de motor liep onder alle omstandigheden als een zonnetje.

Dit is het schema:

te bevestigen
• Een paar tie-wrapjes

De afbeelding beperkt zich tot de elektronische materialen die gebruikt zijn.
Handleiding
Soldeer eerst de condensatoren aan de middelste
poot van de regelaar (aarde).

Vermijd kortsluiting!
Schuif nu de isolatiekous zo ver mogelijk over de buitenste pootjes van de regelaar.
Materiaallijst:
• 1 Voltage regulator, 9 volt (type 7809)
• 2 Condensatoren, 0,1 tot 0,47 microfarad (de waarde
is niet kritisch)

De leverancier (123ignitionshop.com) verklaarde dat
het inderdaad mogelijk is dat de ontsteking er kortstondig mee ophoudt wanneer deze een spanningspiek ondervindt.

• 2 Parkertjes om het plakzadel degelijk op schutboord

Soldeer dan de andere draad van de condensatoren
aan de buitenste poten, samen met de aansluitdraad.
Wanneer de regelaar met het montage-oog omhoog
ligt, is de linker aansluiting de ingang (naar +bobine)
en de rechter de uitgang (naar 123-ontsteking).

Met dank aan de technische commissie van de club

Geplaagd door een verschijnsel dat cognitieve dissonantie genoemd wordt, schoot ik iedere keer wanneer de
motor kort inhield in de ontkenning, totdat onlangs een
ervaren garagist mij er, na een proefrit, op wees dat een
123-ontsteking en een gelijkstroomdynamo niet goed
samen gaan. De oorzaak zouden de spanningspieken op
het boordnet zijn, als de elektromechanische laadspanningsregelaar ingrijpt, de remedie zou het monteren van
een wisselstroomdynamo zijn. Dat ging mij te ver.

aan te sluiten
• 1 Parkertje om regelaar op schutboord te bevestigen
• 1 Plakzadel

Tijd voor een list; namelijk het filteren en omlaag
brengen van de voedingspanning van de ontsteking.
De 123-ontsteking werkt al vanaf ongeveer 6 volt, en
gebruikt zeer weinig stroom. Ik besloot voor twintig
cent (!) een 9 volt regulator te kopen (plus verzendkosten) en deze, samen met twee condensatoren, aan
te sluiten. Die condenstoren filteren nog het eventuele restantje hoge frequenties uit.

Artikeltekst en foto’s: Jan Bovenlander
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• 2 Schuifstekkers o.i.d. om 123-ontsteking en bobine

• 2 Stukjes aansluitdraad, ongeveer 0,5 meter

Om te voorkomen dat deze isolatiekousjes zich verplaatsen worden ze vastgezet met een stukje krimpkous. Tenslotte wordt het geheel voor alle zekerheid
nog voorzien van isolatieband. De regelaar is nu voor
montage in de auto gereed.

• 2 Isolatiekousjes, diameter 3-4 mm, ca 3-4 cm lang
• 1 Krimpkous, diameter ca 8 mm, ca 5 cm lang
• 1 Isolatietape

De hiernaast afgebeelde foto’s verduidelijken het
één en ander. De rode draad gaat naar de plus van
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de bobine, de grijze draad voedt de 123-ontsteking.
De aarding wordt verzorgd door de parker in het
montage-oog.
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Het resultaat
Bedenk waar u de regelaar wilt monteren. Bij mijn
ID21F zit deze naast het linker zekeringkastje tegen
het schutbord. Om te voorkomen dat de pootjes van
het IC afbreken vanwege trillingen kunt u daar, voor
alle zekerheid, dichtbij het IC een plakzadel bevestigen waarop u met een tie-wrapje de aansluitdraden
fixeert. U kunt er ook voor kiezen de regelaar in een
behuizing onder te brengen. Daar vindt u een voorbeeld van aan het eind van dit artikel. U neemt de
voedingsdraad van de bobine naar de 123-ontsteking
los en sluit de pluspool van de bobine aan op de (in
dit geval) rode draad, en verbindt de 123-ontsteking
met de (in dit geval) grijze draad, zoals in de afbeelding rechts.
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Na montage liep de motor inderdaad prima, en was
van kortstondig inhouden geen sprake meer. Clubleden met affiniteit met elektronica, die een soldeerbout kunnen hanteren wens ik succes!
O ja, als u een behuizing in elkaar wil knutselen, gaat
dat uitstekend met behulp van een tweetal aluminium hoekprofieltjes; de boutjes waarmee de twee
delen tegen elkaar getrokken worden hebben een verzonken kop.
Mocht u vragen hebben dan beantwoord ik deze
graag.
Jan Bovenlander
jan@grid-consult.nl

Opmerkingen:
• Dit is een algemeen verhaal op basis van de ervaring aan de beschreven reparatie.
• Ontkoppel altijd de min-pool van de accu als je aan het elektrisch systeem gaat werken!

