
Brantz Univerzální Snímač Kola (BR2A-HT) 
 

BR2A-HT je 12 mm zařízení speciálně navržené pro situace s vysokou 
teplotou, jako jsou extrémně horká podnebí nebo kurzy se zvýšenou úrovní 
brzdění. Provozní teplota do 120 ° C. Tento senzor je navržen pro celou řadu 
Brantz tripmetry. (Tripmetry vyrobené před rokem 2005 mohou s tím 
fungovat senzor, ale na to se nelze spolehnout. Staré měřiče mohou být 
upgradovány v továrně Brantz za malý poplatek, nebo zdarma, pokud byly 
měřiče vráceny do servisu). Před namontováním jakéhokoli typu senzoru na 
vozidlo jej připojte až k Tripmeter a zkontrolujte jeho správnou funkci 
pomocí níže uvedeného postupu: Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je 
senzor správně připojen, protože bude zničen zpětným proudem potom 
napájení tripmeter. Nastavit nízkou kalibrační hodnotu (009) na měřidle a 
odečty by se měl zvyšovat, když se senzor dotýká pevného kovového 
předmětu. Pokud Odečty se nezvyšují, existuje problém, který by měl být 
prozkoumán. Nepoužívejte konektory typu krimpovací, pokud nejsou 

pájeny. Držák k montáži snímač kola k zavěšení vzpěry by měl být dostatečně tuhý, aby zabránit ohýbání. Hlavy šroubů (minimálně 
čtyři pro přesnost a NE typ hlavice s objímkou, protože tyto způsobují problémy) by měly projít rovně přes střed obličeje senzoru ve 
stejné vzdálenosti 1 mm. Proveďte opatření, aby se zabránilo senzoru přehřátí. Správná snímací vzdálenost může být zkontrolována, 
když je měřič připojen k senzoru. Vyberte kalibraci 009 a zapněte přístroj. Vynulujte hodnoty na displeji. Otáčejte kolem s 
namontovaným senzorem. Každá hlava šroubu procházející senzorem by měla způsobit zvýšení tripmetry. Monitor s voltmetrem: 
Nízká je přibližně 2 volty, když je od cíle, vysoká je přibližně 4 volty, když je blízko cíle. Senzory kol jsou opotřebitelnou součástí; jejich 
udržování v chladu dramaticky prodlužuje jejich život. Připojení jako na diagram níže: 
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