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GUIDE
HANDLEIDING - GUIDE
Deze handleiding toont u stap voor stap de ombouw van een stappenschakelaar to een schakelaar
met druktoets of een encoder en druktoets in het midden van de knop.
This tutorial shows the modification of a rotary to a rotary with push button in the centre of the
knob or … with a encoder combined with a push button in the centre of knob of the rotary.
GEREEDSCHAP – TOOLS
Voor de modificatie van de stappenschakelaar is het volgende
gereedschap noodzakelijk:
•
•
•
•
•
•

Kleine platte schroevendraaier
Set vijltjes
Zaag voor kunststof en messing
Boormachine met 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm en 6mm
Kniptangetje
Schuurpapier

For the modification of the rotaries the following tools are useful:
•
•
•
•
•
•

Small screwdriver
Files
Saw for plastic and brass
Driller and 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm and 6mm drill bits
Side cutter
Sanding paper

MATERIAAL – MATERIALS
De materialen zijn afhankelijk van de gewenste ombouw en de toepassing. Voor de RVD - B737NG
panels zijn veelal printplaten aanwezig.
Voor eigen toepassingen kunt u gebruik maken van een standaard printplaat.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aangepaste printplaten (RVD – B737NG EFIS) of standaard printplaat.
Stappenschakelaar (CONRAD 709743)
Drukknop (CONRAD 707724) of Encoder (ALPS STEC12E08)
Messing pijp Ø 6 mm/4 mm (CONRAD 221795)
Messing as Ø 4 mm (CONRAD 297348)
Krimpkous Ø 10 mm > Ø 5 mm/6 mm
Askoppeling Ø 6 mm
Secondenlijm

Materials depends on the desired modification and the application. For the RVD - B737NG panels
are mostly PCB’s available.
For own applications you can use of standard circuit board.
•
•
•
•
•
•
•
•

PCB’s: RVD – B737NG EFIS or simple circuitboard
12 Positions rotary switch
Push button (CONRAD 707724) or Encoder (ALPS STEC12E08)
Brass pipe Ø 6mm/4mm (CONRAD 221795)
Brass stick Ø 4mm (CONRAD 297348)
Shrink sleeve Ø 10 mm > Ø 5 mm/6 mm
Shaft coupling Ø 6mm
Super glue

MODIFICATION
1 - Demonteer de stappenschakelaar – Taking rotary switch into single parts
Open met een schroevendraaier de plastic haakjes (voorzichtig, niet afbreken) en neem de
stappenschakelaar uit elkaar. Pas op voor het wegspringen van de kogeltjes en veer.
Neem na het merken van de positie het metalen veercontact van het draaiende onderdeel.
Lightly force the plastic hooks (be careful not to break them). Open it being cautious with the balls
and spring inside the switch (the balls can be thrown really far away by the spring, far enough to
loose them forever). Take apart these pieces for later.
Also after marking the initial position, apart the metallic contact that closes the circuit.

2 - Asvervanging van de stappenschakelaar – Rotary switch axle replacement

Zaag het bovenstuk van het asje tot boven het schakelonderdeel af en teken het middelpunt van
de as af.
Using the wood sheets saw, cut the plastic axle levelled with the switch part and put a mark in the
centre of the axle.

Markeer goed het middelpunt van het
schakeldeel en boor in stappen (3 mm, 4 mm, 5
mm …) een gat van 6 mm.
Voor een goed resultaat adviseren wij een
draaibankje.
Then put a mark in the centre of the axle and
drill a 6 mm hole (is better doing it by steps,
4 mm, then 5 mm and 6 mm).
To guarantee a good result we advise you to
use a lathe.

Zaag het koperen pijpje op de juiste lengte. Zie tekening – lengte is afhankelijk van gebruikte
onderdelen en frontplaat.
Schuur de onderdelen voor een betere hechting en lijm het pijpje in het schakelonderdeel.
Cut the brass pipe to the correct length. See drawing – length depends on used components and
front plate!
Sand the parts so they will make a better contact and glue the pipe into the hole of the switch
part.

Afmetingen bij gebruik van de RVD B737NG – EFIS printplaten
Dimension using RVD B737NG – EFIS PCB’s

3 – KRIMPKOUS OM AS – SHRINK SLEEVE AROUND AXLE
Om de speling in het ashuis van het bovendeel te verminderen adviseren een stukje krimpkous van
5 mm lengte om het asje te krimpen aansluiten op het schakeldeel.
We recommend to shrink a piece of shrink sleeves of 5 mm length around the axle just in top of the
switch body.

4 - VEERTJES INKORTEN - SHORTEN THE INNER SPRING
De veer in het schakelonderdeel moet worden verdeeld in 2 stuken. Knip de veer doormidden met
de kniptang en kort daarna beide delen aan de ruwe zijde ongeveer 3 mm in.
Now we have to cut the spring into two similar pieces. Next step is to shorten each part of the
spring with more or less 3 mm.

5 – GAT BOREN IN BODEMDEEL – DRILL HOLE IN BOTTOM PART
Boor een gat van 4,5 mm in midden van het bodemdeel. Dit gaat het makkelijkste vanaf de
binnenzijde!
Drill a 4,5 mm hole just in the centre of the bottom body. This goes easiest from the inside to the
outside!

6 - SCHAKELAAR ASSEMBLEREN - ASSEMBLING THE MODIFIED SWITCH
We kunnen nu de schakelaar in elkaar zetten. Pas op de kleine onderdelen (veertjes en kogeltjes),
ze springen makkelijk weg.
Test de draaimoment, niet te licht en niet te zwaar, en pas eventueel door het inkorten of uitrekken
van de veertjes de te geven kracht aan!
We are ready now to assembly all the parts of the switch. Be careful with the small parts as balls
and springs. Test the correct switch operation.
If you think the strength is not correct then you can modify this just by shortening of stretching the
springs!

7 – MONTAGE ENCODER / SCHAKELAAR AS – BUILDING ENCODER / PUSH BUTTON AXLE
Zaag het koperen asje op de juiste lengte. Zie
tekening – lengte is afhankelijk van gebruikte
onderdelen en frontplaat.
Afhankelijk van de asdiameter van de gebruikte
encoder of schakelaar kunnen we gebruik maken
van een askoppeling Ø 6 mm of een busje Ø 4
mm/6 mm en een askoppeling.
Schuur de onderdelen voor een betere hechting
en lijm het busje op het koperen asje.
Cut the brass axle to the correct length. See
drawing – length depends on used components
and front plate!
Dependent on the axle diameter of the encoder
or switches we can use an axle coupling of Ø 6
mm or an adaptor pipe Ø 4 mm/6 mm.
Sand the parts so they will make a better
contact and glue the little pipe on the end of the
axle.

8 – EINDMONTAGE – FINISHING
De eindmontage is afhankelijk van de gebruikte materialen en de beoogde doel van de schakelaar.
In onderstaande afbeelding tonen wij u afwerking van een stappenschakelaar in combinatie met een
encoder (ALPS STEC12E08).
We can’t describe the finishing in detail, it depends on the used materials and the function of the
switches.
The image shows a finished rotary in combination with an encoder (ALPS STEC12E08).
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