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Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpi teen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin
mainita,se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä  kyseisen ilma-aluksen tai -
välineen määräaikaishuol toja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain
(281/95) 17§:n perusteella.

Stewart-Warner. Lämmityslaitteen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Stewart-Warner (South Wind Division) 8240-, 8253-, 8259- ja 8272-tyyppisiä lämmityslaitteita.

Viite: FAA AD 81-09-09.

Voimaantulo: 1.12.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Mikäli lämmityslaitteen käyntiaika tämän määräyksen voimaan astuessa on 250 tuntia tai enemmän, niin tee
valmistajan huolto-ohjekirjan (katso huomautusta 2) mukainen 250 tunnin tarkastus 50 käyntitunnin kuluessa (ellei
sitä jo ole tehty viimeisen 200 käyntitunnin aikana). Toista tarkastus sen jälkeen 250 käyntitunnin välein. Tarkasta
tämän lisäksi ainakin seuraavat kohteet lämmityslaitteen asennuksessa.

1. Tarkasta tuuletus- ja polttoilman imuaukot sekä pakoaukko; korjaa ja kiristä tarvittaessa.

2. Tarkasta tyhjennysputki ja varmista, ettei siinä ole tukkeutumia.

3. Tarkasta polttoaineputkien liitokset ja lämpösuojukset. Kiristä tarvittaessa ja korjaa vuotavat kohdat.

4. Tarkasta sähköjohdot kiinnityksien kohdalla. Korjaa, jos esiintyy hankausta tai jos ne ovat löysällä.

B. Mikäli lämmityslaiteen käyntiaika tämän määräyksen voimaan astuessa on 1000 tuntia tai enemmän, niin
peruskorjaa se valmistajan huolto-ohjekirjan (katso huomautusta 2) mukaisesti 50 käyntitunnin kuluessa (ellei sitä
jo ole peruskorjattu viimeisen 950 käyntitunnin aikana) ja tämän jälkeen 1000 käyntitunnin välein.
Peruskorjaukseen kuuluu lämmityslaitteen täydellinen purkaminen, puhdistus, korjaus, kokoaminen ja kokeilu.

Huomautuksia:

1 Mikäli et muuten voi osoittaa lämmityslaitteen käyntiaikaa, käytä ilma-aluksen lentoaikaa.

2 Alla on lueteltu tämän määräyksen mukaiset lämmityslaitteet ja niitä koskevat huolto-ohjeet:

Lämmityslaitteen tyyppi Huolto-ohjekirjan numero

8240
8259

09-998 tai P.M.  35710 (Käyttökohde löytyy huolto-ohjekirjasta tai sen
liitteistä)

8253 P.M. 20688

8472 09-1015

Lisää tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet ilma-aluksen huolto-ohjelmaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1022/81 muutos 1.


