
Montážní pokyny      v1.00       Brantz Univerzální kabelový senzor rychloměru (BR1) 
 

Tento typ senzoru se hodí do téměř každého kabelu rychloměru; i když některé starší kabely vyžadují, aby byl otvor v rotoru mírně zvětšen, např 
s malým vrtákem. Také některé modernější kabely rychloměru se demontují docela složitě. 
Elektrické vedení: 

Před montáží na vozidlo:  

 Připojte Tripmeter k napájení a senzoru. 

 Nastavte kalibrační číslice na 009 a zapněte Tripmeter / Retrotrip 

 Pomocí malého šroubováku nebo prutu protlačte senzor (ujistěte se, že 
je uchopen gumovým kroužkem uvnitř senzoru) a otáčejte jej. 

 Za předpokladu, že počítadlo kilometrů je možné počítat (např. Tlačítko 
Zmrazit není přepnuto), číslice by se měly počítat s otáčením šroubováku 
/ tyče.  

 
Kování: 

1) Odstraňte vnitřní jádro speedo kabelu. 
2) Prořízněte vnější kabel (plášť) v místě senzoru jemným ozubením pilka na 
kov. Doporučeno 32 zubů / palec. 
3) Proveďte druhý řez vnějším kabelem a zkraťte jej přibližně o 13 mm. 
4) Odstraňte všechny otřepy jemným souborem. 
5) Otřete veškerý přebytečný tuk a veškeré kovové zbytky z vnitřního a vnějšího povrchu 
a znovu jej očistěte. Zasuňte vnitřní kabel skrz část vnějšího kabelu. 
6) Umístěte svorky (svorky Jubilee nebo nejlépe šroubové spony benzínové hadice) na 
oba volně konce plastového senzoru. 
7) Vložte volný konec vnitřního kabelu rychloměru do jednoho konce senzoru a velmi 
silně protlačte otvorem třecího uložení v rotoru senzoru, až k vnějšímu kabelu část je 
zcela usazena v senzoru. Pokud má vnější kabel rychloměru menší průměr, než lze jej 
snadno senzorem upnout, zvyšte průměr pouzdra lepicí hliníkovou páskou. Namontujte 
zbývající část vnějšího kabelu a mírně utáhněte svorky. Pokud je třeba vnější plášť vůbec 
opravit, lepicí vložka s teplem smrštitelným lepidlem je skvělým opravářem. 
 

Rotor uvnitř senzoru kabelu speedo se vznáší a nevyvíjí žádný další tlak na pohon rychloměru; nadměrný koncový tah by však mohl ovlivnit životnost senzorů, 
někdy zaznamenaná na opotřebovaných kabelech nebo když byl senzor namontován na ohybu kabelu.  
Tento senzor lze také použít s Brantz Pulse Doubler (BR52) pro vyšší kalibrační hodnoty a také s Dual Sensor Switch (BR49), pokud používáte Univerzální 
snímač kola (BR2A) nebo snímačem hnacího / podpěrného hřídele (BRH2) jako záložní snímač. 
Kontaktujte nás: Brantz, 34 Union Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 7BN, United Kingdom. Tel / Fax: 0044 (0) 1625 669366 Web:www.brantz.co.uk 

 

Spade senzoru 
Připojení: 

Šedý kabel: 
 

Hnědá (napájení 5 V) Hnědý 
 

Modrá (rychlostní 
impulsy) 
 

Modrý 
 

Zelená (Negativní země) Zelený 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cs&u=http://www.brantz.co.uk/

