Extra tillbehör för farthållare EuroCruise-serien

DRIVAXELSATS DSK7000

Ingående delar:
Beskrivning
1. Induktiv spole
2. Magnet
3. Buntband
4. Fästjärn
5. Låsbricka
6. M6 mutter
7. Plåtskruv
8. Dubbelsidig tejp

2x magnet

Art nr:
LSC0100
OMG0100
PNL0600
MPS4600
SWS0900
SNT0400
SCW5400
SPD0100

2x skruv 20x6 mm

2x M4 mutter
1x plaststrapp

37.5 mm
2x dubbelsidig tejp 1x spole

1x låsbricka

Antal:
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
2 st.
2 st.
2 st.

1x fästjärn

Principförklaring av magnetgivare för farthållare.
Hastighetsinformation till farthållaren kan erhållas via en magnet som monterats
på en drivaxel tillsammans med en avkännare. Farthållaren registrerar då en
puls från magneten var gång magneten passerar avkännaren och får på detta
vis en referenspuls. På farthållarens elektronikenhet finns switchar som ställs in
efter det antal pulser som kommer från magnetgivaren. Farthållaren omvandlar
dessa pulser till en hastighetsinformation.

1. Montering av magneten på drivaxel/kardanaxel.
Magneten ska monteras på drivaxeln/kardanaxeln. Välj ut en lämplig placering av fästeoch magnet på axeln (maximalt 30 cm från led/koppling på axel
eller växellåda/bakaxel, se bild 3 &4).
Framhjulsdrivna fordon (använd båda magneterna):
Magneterna ska sitta monterade mitt för varandra på drivaxeln. Rengör
nogrannt axeln där de båda magneterna ska fästas. Montera magneterna på
buntbandet och fäst magneterna på axeln med dubbelhäftande tejp, se bild 1.
Drag åt buntbandet runt axeln.
Bakhjulsdrivna fordon (använd en magnet):
Rengör nogrannt axeln där magneten ska fästas. Montera magneten på buntbandet och fäst magneten på axeln med dubbelhäftande tejp, se bild 1.
Drag åt buntbandet runt axeln.

Magnet
Drivaxel

Dubbelhäftande tejp
2 x1.5 cm

Bild 1.

Buntband 3.8 cm
2

2. Montering av fäste/spole.
•Montera spolen på fästet (se bild 2).

Fäste spole MPS4600

Spole (induktiv) LSC0100

M6 Mutter SNT0400
Bild 2.

M6 Låsbricka SWS0900

•Borra hål i chassi/kaross, eller montera fästet i befintliga bultar se bild 3 & 4.
OBS! Försök att göra montaget så nära en led/knut/koppling på axel eller växellåda för att det ska bli så liten rörelse som möjligt mellan magneten och spolen.
Maximalt avstånd från led / knut / koppling på drivaxel eller växellåda är 30 cm.

VÄXELLÅDA

Max 30 cm.

Bild 3.

5 mm rekommenderas (+/- 4 mm).
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Max 30 cm.

5 mm rekommenderas (+/- 4 mm).

BAKAXEL

Bild 4.
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