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Ketjumäärä- 
mittarin asennus

Ankkuroitaessa veden syvyys 
määrittää ankkurikettingin mi-
nimipituuden. Helpoiten veteen 
lasketun ankkuriketjun määrä sel-
viää sähkökäyttöisen ketjumää-
rämittarin avulla. Sellaisen voi 
asentaa jälkikäteen myös van-
hempaan ankkurivinssiin.

T e k s T i  j a  k u v a T  P e t e r  C a P l e n

V
iime lehdessä seurasimme 
Lewmar V700 -ankkurivinssin 
asennusta ja samassa yhtey-
dessä sivuttiin myös ketjumää-

rämittarin ja sen anturin asentamista ja 
johdotusta. Jutussa mainittu Lewmar Ro-
de Counter -mittari on suhteellisen hel-
posti asennettavissa mihin tahansa vaa-
kasuoralla ketjupyörällä varustettuun 
ankkurivinssiin. Työkohteena on tällä ker-
taa Lewmar Pro 1000 -vinssi, jossa ei ole 
mittarin anturille valmista paikkaa.  

Ketjumäärämittaria varten vinssin ket-
tinkipyörään täytyy asentaa pieni mag-
neetti ja vinssin koteloon vastaavasti an-
turi, joka reagoi magneetin liikkeeseen. 
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kurivinssiin tahansa, mutta asennustapa 
ja tarvittavat osat saattavat hieman vaih-
della. Perusperiaatteet asennukselle ovat 
kuitenkin kaikissa tapauksissa samat.

Asennusta suunniteltaessa on tärkein-
tä löytää magneettianturille paikka, joka 
on riittävän suojaisa mutta samalla niin 
lähellä vinssin kettinkipyörää, että mitta-
ri voi toimia. Anturin voi asentaa myös 
vinssikotelon ulkopuolelle. Tällä kertaa 
paras ja turvallisin paikka anturille löytyi 
vinssikotelon sisällä. 

Yhteystiedot:
Myyjä: Maritim, www.maritim.fi
Valmistaja: Lewmar Ltd,  
www.lewmar.com

Anturi siis ilmaisee jokaisen ketjupyörä 
pyörähdyksen, ja tämän tiedon perus-
teella mittari pystyy määrittämään ve-
neestä veteen lasketun ketjun pituuden.

Ketjumäärämittari voidaan asentaa lä-
hes minkä merkkiseen ja tyyppiseen ank-

Ketjumäärämittari asennettiin Lewmar Pro -sarjan ankkurivinssiin. Asennuspakkaus sisältää mittarin, anturin, 
anturikiinnikkeet ja kaksi erikokoista magneettia. Saatavilla on myös pienempiä magneetteja ahtaita asennuspaikkoja varten. 

Asentamamme mittari on vanhempaa mallia, uudempi mittari on ulkonäöltään hieman erilainen.

1 Purkaminen alkaa poistamalla 
vinssin jarrupyörä. Sen irrottamiseen ei 
tarvita erikoistyökaluja, pelkkä tavalli-
sella ½-tuuman vinssikampi riittää.

2 Ketjuohjaimen poistoon tarvitaan 
kuusiokoloavain. 

3 Kytkinpyörä voidaan nyt vetää pois 
vetoakselilta.
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Anturin sijainnin valinta

4 Vetoakselilla on kaksi tappia, jotka poistetaan. 
Ketjupyörä saadaan poistettua vetoakselilta nostamalla 
jousikuormitteinen ketjuohjain pois edestä.

5 Ankkurivinssi käännetään lappeelleen ja kannen kuusi 
ruuvia poistetaan, jonka jälkeen kansi voidaan nostaa sivuun.

6 Magneettianturin asentamiselle saadaan tilaa poistamalla 
vinssin keskimmäinen hammaspyörä.

7 Paras paikka anturille on vinssin alareunassa, ketjupyörän 
sivulla. Anturi voidaan asentaa pyörään nähden myös kulmittain.

8 Anturin paikka tarkistetaan ketjupyörän puolelta. Anturin 
pään pitää tulla riittävän lähelle ketjupyörää.

9 Paras asennuspaikka magneetille on ketjupyörän 
paksunnoksen kohdalla.

Huom: Ennen asennuksen jatkamista tulee tarkistaa, että 
kulmittain asennettu anturi havaitsee magneetin liikkeet. 
Tämä tehdään kytkemällä virta väliaikaisesti akkuun ja 
anturiin ja liikuttamalla magneettia ketjupyörän liikeradan 
mukaisesti. Jos anturi havaitsee magneetin, on paikka sopiva. 
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Magneetin kiinnittäminen ketjupyörään
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❿ Reiän paikka mitataan tarkasti ja 
merkitään. 

⓫ Pora pysyy hyvin paikoillaan, jos 
merkintä tehdään pistepuikolla ja 
vasaralla. Isku ei saa olla liian luja.

⓬ Reikä porataan ensin pienellä terällä, 
lopuksi oikeaan kokoon (8 mm). Poraus 
tehdään hyvin varovasti, sillä ketjupyö-
rän seinämä on paksuimmastakin 
kohdasta melko ohut. Reiän oikea pituus 
on magneetin pituus plus yksi milli.

⓭ Reiän oikea koko ja syvyys tarkiste-
taan sovittamalla magneetti paikoilleen.

⓮ Reikä täytetään osittain epoksilla, 
magneetti työnnetään reikään ja 
asennus viimeistellään poistamalla yli 
pursunnut liima. Oikein tehty asennus 
on siisti ja kestävä.

Sensorin asentaminen

⓯ Sensorin oikea paikka merkitään 
vinssin runkoon.

⓰ Reiän paikka merkitään pistopuikolla 
ja alkureikä tehdään pienellä poralla. 
Alkureikää ei porata läpi, vaan ainoas-
taan sen verran, että varsinainen vino 
reikä saadaan porattua. 

⓱ Anturia varten tarvitaan 6 mm reikä, 
joka porataan akkuporakoneella. 
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⓲ Anturin pää sovitetaan vinssin 
ulko-kuoren tasoon.

⓳ Kulmittaisen asennuksen takia 
asennussarjan mukana tullut pidikettä 
ei ollut sopiva, vaan sen tilalle joudut-
tiin tekemään uusi.

⓴ Anturipidike kiinnitetään ruostumat-
tomalla ruuvilla. Reikä viistetään ruuvin 
kannan mukaisesti.

Tunnistin ja sen kiinnike ruuvataan 
paikalleen.

Anturin asennus viimeistellään 
ulkopuolelta… 

… ja sisäpuolelta epoksilla.21 22 23

Anturin kaapeli pujotetaan samasta 
reiästä kuin moottorin virtajohto. 
Kaapeli kiinnitetään paikoilleen tiiviste-
massalla ja nippusiteillä. 

Vinssin rattaat voidellaan ja asenne-
taan takasin paikoilleen. Ennen kannen 
asentamista reunat tiivistetään sauma-
aineella.

Kiinnityspultit käsitellään ruuvilukit-
teella ja kiristetään paikoilleen. Ketjupyö-
rän asentamisen jälkeen työ on valmis ja 
jäljellä on vain mittarin asentaminen.
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Magneettianturi

Vain ylimääräinen johto kielii muutoksista vinssin toiminnassa. 

Ketjumäärä-
mittarin 
kytkentäkaavio

Jos käytetään vakiosta 
poikkeavaa ketjupyörää 
(33 cm/kierros), saattaa 
mittarin kalibrointi 
olla tarpeen. 


