
 

Ombouw dynamo Peugeot 404 van gelijkstroom naar 

wisselstroom versie 3 . 

1: Koppel steeds de batterij af bij werken aan de elektricteit . 

 

2: Demonteer de bestaande gelijkstroom dynamo  . 

 

 



3: Slijp een hoek weg boven de olie filter. 

  

 

4: De gelijkstroom dynamo was vast gezet met een bout van m12. 

De wisselstroom dynamo wordt met de meegeleverde bout van m10 

x 140 gemonteerd, schuif de bijgeleverde bus in het bestaande gat. 

5: Monteer de wisselstroom dynamo 12v 50Amp op de steun boven 

de olie filter de dynamo moet vlot kunnen bewegen om de riem te 

kunnen opspannen . 

 

Gebruik het bijgeleverde hulpstuk aan de bovenzijde van de 

wisselstroom dynamo. 



 

 

 

6: Trek de bouten aan, en span de riem van de wisselstroom dynamo 

aan. 

 



7: Elektrisch schema van gelijkstroom dynamo en wisselstroom dynamo.  

 

Wat zijn de verschillen en voordelen tussen de 2 soorten. 

Dynamo  gelijkstroom  

De dynamo heeft een externe regelaar. 

De stroom is beperkt tot 22amp. 

Geeft bij stationeer draaien geen laadstroom. 

De uitgangsspanning geeft grote verschillen en is niet stabiel. 

Koolborstels transporteren via de collector al de stroom ( 22amp ) 

En is daarom onderhoudt gevoelig (vonken aan collector).  

 

 



De bekrachtiging van de magneten zit aan de buitenkant. 

 

Dynamo wisselstroom  

Bij dit type is de regelaar ingebouwd 

De stroom is 50 Amp 12v. 

Geeft bij stationeer draaien wel laadstroom. 

De uitgangsspanning is stabiel door een elektronische ingebouwde 

regelaar. 

Een lage bekrachtingsstroom gaat via sleepringen naar de rotor en 

dan naar de veldwikkeling. 

Batterij is 100 % opgeladen . 

Geen onderhoud nodig. 

 

De hoofdwikkelingen zitten aan de buitenkant. 



  

Diodes vormen de wisselspanning om naar gelijkstroom. 

 de magneten draaien hier rond 

en worden via sleepringen bekrachtigt. 

  

Koolborstels brengen de bekrachtigingsstroom over. 

 



8: Aanpassing van de hoofdbedrading  

Ontkoppelt de regelaar van de gelijkstroom dynamo.  

 

 

Verwijder de dunne hulpdraad van gelijkstroom regelaar naar 

gelijkstroom dynamo 1.5mm². 



Verwijder de dikke draad van de dynamo naar de regelaar 6mm² 

Leg een nieuwe draad van de wisselstroom dynamo naar de + van de 

batterij ( min 6mm² ) 

Bescherm deze nog eens extra door een isolatie kous er zit immers 

geen zekering tussen. 

Kontroleer of de draden nergens tegenaan kun schuren en eventueel 

beschadigd kunnen worden, gevaar voor sluiting. 

 

 



 

9: Aanpassing van de sturing  

Er wordt een controle lamp gemonteerd van 4 watt of 0.33 Amp op 

een zichtbare plaats voor bestuurder. 

De draad vertrekt aan wisselstroom dynamo D+ en gaat naar een 

spanning die achter een zekering zit en spanningsloos is als de 

sleutelschakelaar of staat. 

 D+ 

 



 

De lamp gaat branden als de sleutelschakelaar op staat, en gaat na 

het starten uit als de wisselstroom dynamo spanning geeft. 

Zonder deze controle lamp en spanning van de batterij kan de 

wisselstroom dynamo niet op gang komen! 

De voorbekrachtigingsstroom gaat via de accu, zekering, contactslot 

naar de wisselstroom dynamo D+ en dan naar de rotor om het veld 

op te wekken. 

Het controle lampje is gemonteerd in een kastje  

het kan best links onder het dashboard 

gemonteerd worden . 



10   bijregelen stationeer toerental  

        Kan best geregeld worden door aanslagschroef Z. 

       700a800 toeren is een goed getal 

 



 

Wat hebben we zoals nodig aan stroom bij een 404 

 

overzicht vermogen in watt -stroom overzicht spanning wisselstroom dynamo 

aantal vermogen totaal stroom stilstand 13v 

ontsteking 1 25,2 25,2 1,8 stationeer draaien 14,44v

ventilator kachel stand 2 46,9 46,9 3,35 volgas 14,46v

stadslichten 3

mistlamp 1,5 met lichten aan 

koplampen 2 45 90 7,5 stationeer 13,76v

stoplichten 2 15 30 2,5 volgas 13,78v

achterlichten 2 4 8 0,67

ruiten wisser 2

controle lampen 2 2 4 0,33

ventilator koeling 0,5

verwarming achterruit 10

pinkers 2 15 30 2,5

moderne radio 1,2

laadstroom batterij 1

totaal stroom 37,85



 

 

 

Met vriendelijk groeten   

lid Peugeot club 404 

 Jef Sauvillers           



 

  


