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képes kell, hogy legyen, ezért
nem tartalmaz potenciométert a
határolási feszültség pontos beál-
lítására; ezt a Z-dióda és a LED
válogatásával kell elérni.

Az alkatrészek – a kapcsolót ki-
véve – a fóliaoldalon helyezked-
nek el, amelynek rajzolata a 2. áb-
rán látható. Beültetés (3. ábra)
előtt az összes fóliát „fel kell rak-
ni” ónnal, mert a vezetéksávok vi-
szonylag keskenyek. A teljes áram-
kört ellenőrzés után ki kell önteni
valamilyen nem túl gyorsan kötő
epoxigyantával, pl. „20 perces”
Eporapiddal, ügyelve arra, hogy a
kapcsoló és a nyák közötti hézag,
valamint a kapcsok nyákon átha-
ladó kivezetéseinek környezete is
ki legyen töltve. A kiöntésnél elő-
ször csak a távtartókat és a teljesít-
ménytranzisztort ragasszuk be,
majd szereljük föl az áramkört a
hűtőlapra és várjuk meg a ragasz-
tó megkötését! Ezután öntsük ki
az áramkör többi részét!

A teljesítménytranzisztor hű-
tőlemeze 3670 mm méretű,
3...5 mm vastagságú alumínium
lemez. Ez a méret lehetővé teszi
a kb. 0,5 A-es töltőáram esetén is
a megfelelő hőleadást. 

Az akkumulátort műbőr szer-
számtáskában kialakított tartóban
helyeztem el a vízszintes vázcső
közepén, ennek az elülső részére
szereltem fel az egész áramkört.
Ez a megoldás csökkenti a hűtőle-
mez hatásos hőleadó felületét, vi-
szont a kapcsoló menet közben
bármelyik kézzel könnyen elérhe-
tő, otthoni töltésnél pedig mű-
szer nélkül is megállapítható a fel-
töltés vége a hűtőlap hőmérsékle-
téből. Az akkumulátor és a szabá-
lyozó áramkör természetesen má-
sutt is elhelyezhető a kerékpáron,
azonban szigetelten kell felszerel-
ni. Az elhelyezés kiválasztásánál
vegyük figyelembe, hogy az ilyen
akku a keresztirányú dinamikus
igénybevételt rosszul tűri, köny-
nyen eltörhetnek a lemezeket
összekötő ólomhidak. Az én meg-
oldásom lehetővé teszi, hogy az
akku a felső vázcső körül inga-
ként kilenghessen, ami csökkenti
a keresztirányú erőhatásokat. 

A 6 Ah-ás akku tömege kb. 1,6
kg; ilyen elhelyezés mellett gya-
korlatilag nem húzza el a kerék-
pár tömegközéppontját. Mielőtt
felhördülne a kedves olvasó,
megjegyzem, hogy az én testtö-
megem kb. 70 kg, a felszerelése-
mé 10 kg, így az akkumulátor az
össztömeget csak elhanyagolha-
tó mértékben növeli meg. Ha
komolyabb tömegcsökkenést
akarunk elérni, akkor inkább a

zsírfölöslegünktől szabaduljunk
meg például éppen a generátor
teljesítőképességét is kihasználó
kerékpározással, s ne a felszere-
lésünk fontos darabjaitól (cso-
magtartó, sárvédő stb.)!

Az akkumulátorvezetékben el-
helyezett olvadóbiztosítót ne
hagyjuk el, mert akkumulátoros
világításnál a rövidzárlati áram
elégeti a vékony fóliaszakaszokat
és az áramkör tönkremegy.
Elektromágneses „villanykürt”
használata esetén ne feledkez-
zünk meg a kürttel záróirányban,
paralel kapcsolt védődiódáról,
mert hiánya esetén – elsősorban
csapadékos időben – ijesztő, te-
hát veszélyes áramütést kapha-
tunk, illetve a megszakítási fe-
szültségimpulzus tönkreteheti az
áramkör félvezetőit! A kürtöt –
szükség esetén külön biztosítóról
– az 1,6 A-es biztosító megkerülé-
sével tápláljuk. A nyomógombja
testfüggetlen legyen!
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