Senzor Universal pentru Roți Brantz (BR2A-4mm)
Noul BR2A-4mm este un dispozitiv de 12 mm este proiectat pentru toată gama
Brantz tripmeters. (Tripmetrele fabricate înainte de 2005 pot funcționa bine cu
acest lucru senzor, dar acest lucru nu poate fi bazat pe. Tripmetre vechi pot fi
modernizate la fabrica Brantz pentru o taxă mică sau gratuit dacă metru au
intrat pentru un serviciu). Înainte de a monta orice tip de senzor la un vehicul,
conectați-l la tripmetre și verificați funcționarea corectă prin procesul descris
mai jos: Alimentați regimul de tripmetre (asigurați-vă absolut că senzorii sunt
correct conectate înainte de a porni contorul, deoarece acestea vor fi distruse
prin invers curent), utilizați o cifră de calibrare mică (009) pe contor și citirile ar
trebui să crească pe măsură ce senzorul este atins de un obiect metalic
solid. Dacă citirile nu cresc, există o problemă care ar trebui investigată. Nu
utilizați conectori de tip crimp decât dacă sunt suda. Un suport de montat
senzorul de roată la structura suspensiei trebuie să fie suficient de rigid pentru
a împiedicați flexia. Capetele de șurub (cel puțin patru pentru precizie și NU de
tipul capului de priză, deoarece acestea provoacă probleme) trebuie să treacă pătrat pe centrul feței senzorului, toate la aceeași
distanță de 4mm. Asigurați-vă că împiedicați senzorul supraîncălzire. Distanța de detectare corectă poate fi verificată atunci când
contorul a fost conectat la senzor. Selectați calibrarea 009 și porniți contorul. Zero citirile contorului. Rotiți roata cu senzorul
montat. Fiecare cap de șurub care trece senzorul ar trebui determină creșterea contorului. Monitor cu un voltmetru: Scăzut este de
aproximativ 2 volți la distanță de țintă, Înalt este de aproximativ 4 volți când este aproape de țintă. Senzorii roților sunt un element
de uzură; mentinerea lor racoroasa isi prelungeste dramatic viata. Conexiuni ca pe diagrama de mai jos:
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