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TtrJ SE : Magnet LUN2221.13, e.v. 252-9276.57, kontroly a
obsluhy v provozu techto magnet na motorech M 137 A
,a y 337.

DOvOD : U nekterých magnet mOže dojít k uvolnení aretace ,

c.v. 402-5012.55 z ložiskov~ho víka (c.v. 402-8802.40)
a pri snímání hlavice i k jejímu vypadnutí.
Vzprícení aretace v rozdelovacím víku mOle mít
za následek po!kození rozdelovacího raménka =agneta
a ztrátu jeho funkce.

OPA~N1 : Pri pravidelné kontrole cotoru provést následující
práci a kontrolu:

1) Provést demontá! dvou A~ubd, kterými je prichy-
cen sttnicí hliníkový kr,yt (e.v. 402-8465.10) a

kr.yt~lo!it do cisté krabice.

2) Provést demontál dvou lroubd rozdelovacího víka
s transformátorem (e:w. 402-8800.63) a víko ulo-
lit do eist' krabice.

3) Plochými kleltlai 8 dellí.i eelistmi (CSN 2) 0363)
. uchopit aretaci (c.v. 402-5012.55) za tlou!{ku

materiálu (obr. 1) a zkouJet, zda se arttace ne-
uvolnuje. Pak aretaci uchopit za d'lku a znovu
zkouJet, zda SI aretace neuvolDuje. Zjiatí-li at
klelteml, !e aretace 8e uvolnuje Debo htM, nutno
považovat taJcov'magneto za vadn' a IlUSí být vrá-
ceno na opra'YU do n.p. PAL IlAGNETON Kromeríl.
~ta, u nich! nedojdak uvolneD1aretace (c.v.
4.02-5012.55), jsou vyhovující a molno prov'st
montál demontovantch podeeetav.

a) Na telese magneta namontovat rozdelovací víko
8 transformátorem (c.v. 402-8800.63). Pozor na
správné usazení do aretace a dot~ut dvema
Irouby.

o) Na rozdelovací víko 8 transformátorem namontovat
stínicí hliníkovt kryt (c.v. 402-8465.10). Pozor
na eprávn' usazení do aretace na rozdelovací víko
a dotáhnout dvema lrouby.

c) Prov~st kontrolu aprávnosti montáže.
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