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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DIRETRIZ DE

AERONAVEGABILIDADE

DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL
DATA DE EFETIVIDADE:

30 Junho 1978

DA Nº:

78-06-05

Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA), emitida pelo Departamento de Aviação Civil (DAC) com
base no Capitulo IV do Título III do Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei Nº 7.565 de 19 de
dezembro de 1986 - e no Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) 39, aplica-se a
todas as aeronaves registradas no País. Nenhuma aeronave à qual se aplica esta DA pode ser operada
exceto após o cumprimento da mesma dentro dos prazos nela estabelecidos.

DA Nº 78-06-05 - COLLINS - Emenda 1301/01-110.

Foi constatado que os sinais NAV de sen/cos passam através do
Indicador Radiomagnético "Collins" 332C-IO para a linha de
referência de 26V ac do VOR quando ocorre perda de alimentação de
referência de 26V ac do VOR podendo, assim, resultar indicações de
VOR erradas.

Como esta condição existe em todas as aeronaves equipadas com
os Indicadores Radiomagnéticos (RMI) "Collins" modelo 332C-10 com
nºs de série constantes da Tabela 1, esta Diretriz de
Aeronavegabilidade está sendo emitida para determinar a verificação
da placa de identificação de modificações de cada RMI e, caso não
tenha sido registrada a modificação número 6, o envio do instrumento
ao Centro de Serviço da Collins para execução da mesma.

Considerando que a situação existente requer a adoção
imediata de uma ação corretiva, fica configurada a causa justa para
impor, sem prévio aviso, o cumprimento desta Emenda no menor prazo
possível.

Em função do exposto acima, o RBHA 1301/01 fica modificado
pela adição da presente Diretriz de Aeronavegabilidade.

DA Nº 78-06-05 - COLLINS - Emenda 1301/01-110, aplicável às
aeronaves que tenham instalados os Indicadores Radiomagnéticos
"Collins" modelo 332C-10 com nºs de série constantes da Tabela 1:

TABELA 1

P/N
COLLINS

Nºs DE SÉRIE DAS UNIDADES
AFETADAS

622-0555-001
        -002
        -003

        -004
        -005
        -006
        -007

        -008

até 729
até 963
até 3593, 3595 a 3600, 3602 a
3611,  3613 a 3628.
até 3693, 3695 a 3706
até 3252
até 4156
até 3208, 3210 a 3231, 3233 a
3239.
até 2805.
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O cumprimento desta DA deve ser efetuado dentro das próximas
100 horas de operação, a partir da data de efetividade desta DA,
como indicado abaixo, a menos que já tenha sido incorporado a
aeronave, o Boletim de Serviço COLLINS de número 332C-10- 06 ou o
Boletim de Serviço EMBRAER Nº 110-34-026 para as aeronaves EMB-110:

1. Remova os Indicadores Radiomagnéticos (RMI) das aeronaves.

2. Verifique se cada RMI tem assinalado, na placa de
identificação de modificações, a incorporação da modificação Nº 6.
Inclua nesta verificação as unidades em estoque.

3. Providencie o envio dos instrumentos que não tenham
incorporado a modificação Nº 6 para o Centro de Serviço Collins (Rio
de Janeiro) a fim de receberem esta modificação, sem ônus para o
operador.

4. Instale na aeronave somente os RMI's 332C-10 com a
modificação Nº 6 incorporada.

5. Proceda a uma verificação das indicações de proa dos RMI's
reinstalados, em coordenação com as de outros sistemas de navegação,
consoante aplicável: Indicador de Curso, Sistemas VOR e ADF.

6. Registre a incorporação dessa Diretriz de
Aeronavegabilidade no documento aplicável.

Os procedimentos aplicáveis para o cumprimento desta DA estão
descritos nos Boletins de Serviço COLLINS e EMBRAER acima referidos,
aprovados pelo FAA e pela Divisão de Homologação do IFI/CTA
respectivamente.

Esta Emenda torna-se efetiva em 30 de junho de 1978.

Maj Brig do Ar - PEDRO FRAZÃO DE MEDEIROS LIMA
Diretor

NOTA: Original da DA assinado e emitido em 30 Jun 1978.  Este documento foi reeditado em
formato eletrônico em 05 Dez 2000 e seu texto é idêntico ao original.


