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ART.NR:
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190-5058030

BESKRIVNING:
ELEKTRONIKENHET.
SERVOMOTOR
KABELSTAM

ANTAL:
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Lämpliga verktyg:

Följande lista på verktyg behövs för att åstadkomma ett bra montage. Det går att
montera farthållaren utan en del verktyg, men det är ändå en rekommendation
att installatören har dessa tillgängligt.
Det rekommenderas att alla anslutningar som gör mot bilen löds in på plats för
att erhålla en god kontakt.
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12

18

1 Borrmaskin
2 Voltmeter/Multimeter
3 Lödkolv + lödtenn
4 Avbitartång
5 Skaltång
6 Kabelskotång
7 Kombinationstång
8 Borr - olika storlekar
9 Körnare
10 Hammare
11 Domkraft
12 Skruvmejselsats
13 Hylsnyckelsats
14 Pallbock
15 Isoleringstejp
16 Mätdon
17 Blocknycklar
18 Ringnycklar
19 Tätningsvax
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5.
A90-9188090
Tillbehörspåse
5.1
Gasspjällsfäste
5.2
Klämma
5.3
Servovajerklämma
5.4
Låsbricka M8
5.5
Roterande bult
5.6
Låsmutter M4
5.7
Bricka M4
5.8
Nylonbricka M5
5.9
Saxpinne
5.10
Fästjärn vajermontage
5.11
Fästjärn vajerslut.
5.12
Låsbricka M6
5.13
Mutter M6
5.14
M6x12 mm. HEX
5.18
M6x15 mm. HEX
5.19
M6x12 mm. HEX
5.20
Sjävgängad skruv svart
5.21
Mutter M6
5.22
Fjäderbricka M6
5.23
Bricka M6
5.24
Låsbricka M6
5.25
Gasvajer klämma
5.26
Insexskruv M4x6 mm.
5.27
Låsklämma
5.28
Insexskruv M4x4 mm.
5.29
Djupinställningsnyckel
5.31
Buntband
5.32
Dubbelsidig tejp
5.33
Skruv 8x1/2
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Montering av Servovajer:

!

Varning:
Din farthållare är designad med flera olika säkerhetssystem, men ingen av
dessa kan utesluta en felaktig eller felmonterad vajermontering. Dubbelkolla
gasvajermonteringen för hand genom att pressa pedalen till botten och titta
på vajermonteringen så att den inte fastnar i öppen läge utan går tillbaka
smidigt och lätt.
Det finns flera olika sätt att montera servovajern, bestäm vilket sätt som passar
just din bil. För att kunna montera säkert och pålitligt finns det olika tillbehör
medskickade i tillbehörspåsen t.ex. Roterande bult (art.nr. 5.5) eller med en
Gasvajerklämma (art.nr. 5.25) för att fästa mot gasreglaget. Den roterande
bulten kan monteras med medföljande fästjärn på gasreglaget.
Gasvajerklämman har utvecklats för att kunna göra en montering direkt ihop
med gasvajern.

OBS! Kontrollera alltid vad som finns på andra sidan när man borrar.
Installera elektroniken temporärt i vald sektion .
Skruva inte fast elektroniken om den inte sitter så att den är lättillgänglig.
När väl installationen av farthållaren är klar kan man skruva fast elektroniken
ordentligt i vald sektion.
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Servovajern har en slaglängd på *38/45mm. Vajerklämman har en längd på
10mm, som bör räknas med när man gör en montering på gasvajern. Det är
viktigt att det finns minst 48/55mm kvar på gasvajern när man använder
vajerklämman. Vajern bör monteras så rakt som möjligt med en gradskillnad på
högst 20 grader. (Fig. 5.2).
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A

6.1

Gul och Blå kabel (Inkoppling av referenspuls)
Det finns två typer av signaler som kan användas som referenspuls.
1. Hastighetssignal: Denna typ av signal är den ”riktiga” väghastighetssignalen
och skall alltid användas när bilen är utrustad med automatisk växellå Går även
att användas tillsammans med manuellt växlade bilar, men då krävs också
något typ av övervarvningsskydd.
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Bromskontakt
+12V

Tändningsnyckel
Kopplings kontakt

Manöverenheten skall monteras så att den inte påverkar bilens övriga reglage.
Rekommenderad position är på *instrumentbrädan eller på *mittkonsolen.
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Brun/Vit

Gul

Orange
8-Polig
kontakt

Blå

Grön

Original
Motor
Styr
Enhet
90
70

50
30

10

Blå

110 130
150

170
190

210

Hastighetssignal
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MANÖVERENHET
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OFF

ø6mm
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5.3

Svart
Gul

Dubbelsidig Tejp

Instrumentpanel

Torpedvägg

Efter vald position behöver man borra ett 6mm hål i närheten av
manöverenheten. Kablarna från manöverenheten kan nu dras via det borrade
6mm hålet till elektronikenhetens huvudkablage. Kontaktstiften från
manöverenheten kan nu monteras i medföljande kontakthus och sedan kopplas
ihop med den 8-poliga kontakten från huvudkablaget.
IR-manöverenhet: IR-manöverenheten levereras med en egen beskrivning och den
bör man läsa igenom innan man utför någon montering av enheten.

MOTORUTRYMMET

Extra tillbehör
Drivaxelsats

5.4

Tändspole

Det finns också möjlighet att styra farthållaren med original manöverenhet
(O.E.M. manöverenhet). (Se 13 extra optioner)

Blå
Svart

5.5
Extra tillbehör S.P.G.
(vajergivare)

!

Varning:
Se till att föraren inte måste stoppa in handen genom ratten för att påverka
manöverenheten.

Blå
Svart

4A

4B

SERVOENHET

Försök att hitta en placering för elservot och servovajern som är fri från fukt,
stark värme och roterande delar. Placera inte servot i närheten av fordonets
tändkablar, tändspole, generator eller annan elektronik där interference
(överstrålning) kan förekomma. Minsta avstånd till sådan elektronik bör vara
minst 300mm. Servot skall även ha en sådan placering att servovajern inte får för
skarpa böjar fram till gasreglaget, minsta tillåtna radie är 300 mm. mellan servo
och infästningspunkten på gasreglaget.

Servomotorns vajer går att ställa in
till olika slaglängder, 38mm och
45mm. Längden beror på
gasreglaget eller gaspedalen
slaglängd. Slaglängden på
servovajern kan justeras genom att
vända på KAM-hjulet på servot (se
ändring servovajerns slaglängd) För
att säkerhetställa slaglängden för
servot skall man mäta gasspjället
eller gaspedalens slaglängd mellan
fullt och vilande läge.

0 mm

2

5.6

Gasreglage slaglängd

Notering:
Kontrollera med en voltmeter att inkopplingspunkten du valt ger full
batterikapacitet. En rekommenderad position är vid säkringsboxen.

KAM
38 mm

Slaglängd 38mm

38 mm

5.7

45 mm

10mm

2x

Farthållarens servovajer är inställd
för 38mm slaglängd när den
levereras.
För att ändra på slaglängden kan
du ändra/byta Kam-hjulet på
servomotorn.
Demontera skyddslocket på
servomotorn. Demontera sedan
servovajern från KAM-hjulet. Lossa
på M6-muttern som håller KAMhjulet på plats. Montera Kam-hjulet
med markeringen 45mm uppåt.
Slaglängden är instämplat på båda
sidor på KAM-hjulet för lätt
identifikation.

Bruna kablar
De BRUNA kablarna skall kopplas mot bromskontakten (Fig. 7.2). Om det finns
fler än två kablar från bromskontakten, använd en voltmeter för att ta reda på
vilka två kablar som man skall koppla in sig emot. En av de bruna kablarna
skall kopplas mot den kabeln som antingen har permanent matning vid
bromskontakten, eller mot tändningsstyrd
matning vid bromskontakten.Den andra av de
två bruna kablarna skall kopplas mot den kabel
som får (+12V) när bromsen är påverkad och
50
AP
får (0V) när bromsen ej påverkas.

KAM
38 mm

KAM
45 mm

En del moderna bilar har ingen gasvajer. På dessa måste en montering direkt
mot gaspedalen ske. Den bästa monteringen av servomotorn är fortfarande i
motorutrymmet. Servovajern skall dras in genom torpedväggen från
motorutrymmet för montering mot gaspedalen. En översikt är visad i Fig. 5.8.

Slaglängd 45mm

48-52 mm

KAM
45 mm

MAX

TORPEDVÄGG

5.8

7.2

Om du inte hittar rätt kablar så kan kontakten
vara digitalstyrd. I så fall måste du koppla de
bruna kablarna enligt följande:

Broms kontakt

En av de två bruna kablarna skall kopplas till
en tändningstyrd matning, mät för att vara
säker att den bara ger spänning när
tändningen är påslagen.

2. Gul kabel: Endast vartalssignal, för spänningsområde mellan 6 volt till 250
volt och en frekvens mellan 6Hz och 488Hz. Den gula kabeln skall användas när
varvtalssignalens spänning överstiger 20 volt. För all annan användning skall
gul kabel användas när övervarvningsskydd behövs och vartalssignalen är
mellan 6 till 250 volt.
Övervarvningsskydd
Om hastighetssignal används som referenspuls på en manuellt växlad bil, måste
man koppla in ett övervarvningsskydd för att förhindra motorskador. Om
kopplingspedalen påverkas medan farthållaren är igång måste farthållaren
kunna slå ifrån automatiskt, annars kan motorskador uppstå. Det finns två
metoder för inkoppling av övervarvningsskydd:
1. När blå kabel används för inkoppling av referenspuls kan gul kabel kopplas
in mot varvtalssignalen och användas som övervarvningsskydd.
Se avsnitt om identifiering av referenspuls.
2. En kopplingsbrytare kan användas som övervarvningsskydd om ingen
varvtalssignal kan hittas. (Se extra tillbehör) Kopplingsbrytaren skall kopplas så
att när kopplingspedalen påverkas skall farthållaren slå ifrån automatiskt.

Automatväxlade bilar:
Den blå kabeln skall användas och måste kopplas mot bilens hastighetssignal,
EN VARVTALSSIGNAL KAN INTE ANVÄNDAS. För automatväxlade bilar behövs
inget övervarvningsskydd. Se avsnitt om identifiering av referenspuls.
Om ingen signal kan hittas måste man montera en drivaxelsats eller en
vajergivare på bilen.
(Se extra tillbehör)
Manuellt växlade bilar:
Den bästa lösningen för manuellt växlade bilar är att använda blå kabel för
anslutning till referenspuls och gul kabel eller kopplingsbrytare som inkoppling
för övervarvningsskydd.
Se avsnitt om identifiering av referenspuls.
Om ingen lämplig hastighetssignal kan hittas måste man montera en
drivaxelsats eller en vajergivare på bilen. Alternativt kan man använda blå
kabel mot en varvtalssignal eller gul kabel på minussidan på bilens tändspole.
Med denna lösning behövs inget övervarvningsskydd då farthållaren
kontrollerar vartalet. När man använder en varvtalssignal kommer lägsta
inkopplingsbara hastighet vara beroende av vilken växel som bilen körs på.
Identifiering av lämplig referenspuls.
Det finns flera olika ställen i bilen där man kan hitta en lämplig referenspuls
för farthållaren. Nedan finns listat lämpliga ställen och signaler och hur man
gör för att identifiera dessa.
Hastighetssignaler: krävs att man ansluter något övervarvningskydd för
manuellt växlade bilar.
Lämpliga ställen för att finna hastighetssignal är:

Grön kabel
Anslut GRÖN kabel till befintlig jordpunkt eller till en ren metallyta som har
kontakt med chassit. En vanlig placering på en sådan punkt är vid höger- eller
vänster-kickpanel.

Ändring av servovajers slaglängd

4.1

Orange kabel
Anslut ORANGE kabel till en avsäkrad matningsledning via tändningen. Denna
inkoppling måste ha en spänning på (+12V) när tändningen är i ON-position.
Var säker på att tändningen är avstängd när du gör inkopplingen för att
förhindra att någon säkring löser ut.

A=Gasreglage slaglängd
X=Servovajer slaglängd

Det är viktigt att välja rätt KAMhjul för att undvika skador på
bilens original gasvajer, gaspedal
eller farthållarens servomotorvajer.

ø3mm
1

Grön/Röd, Svart, Rosa/Röd och Blå/Röd Servomotor kablar
Drag de fyra (GRÖN/RÖD, SVART, ROSA/RÖD och BLÅ/RÖD) servomotorkablarna
till motorutrymmet genom original genomföring eller genom att borra ett hål i
torpedväggen och använda medföljande tätning. De fyra stiften kan nu
kopplas i medföljande kontakthus enligt färgschema på kontakthuset.

VARIABEL SERVOVAJERLÄNGD

Farthållaren har två kablar som används till referenspuls.
1. Blå kabel: Hastighetssignal och vartalssignal med spänningsområde mellan
1.5 volt och 24 volt och en frekvens mellan 6Hz och 8.5KHz. Den blå kabeln
skall användas för inkoppling när ovanstående parametrar överenstämmer.

Den bästa lösningen för avkänning av hastighetssignal för farthållaren beror
på bilens växellåda.

8-Polig
kontakt

Gul
4-polig kontakt

*Beroende på vald manöverenhet

7.1

Svart

Lila Kabel*

Kabelmatta:

Manöverenhet (Fig.7.1)
Farthållaren kan användas tillsammans med olika typer av manöverenheter.
Det finns flera manöverenheter för att kunna erbjuda den smidigaste lösningen
för varje enskild montering.

5.2

Extra tillbehör

RES
DEC

2. Varvtalssignal: Denna typ av signal kommer från motorns varvtalsgivare.
Hastigheten på fordonet är relaterat till bilen varvtal så länge som bilen kör på
samma växel. Denna signal kan användas när det gäller manuellt växlade bilar
och då behövs inget övervarvningsskydd.

När du väl har bestämt en placering av elektroniken är det möjligt att montera
kabelmattan. För att kunna lokalisera rätt kablar att koppla in sig på, använd en
voltmeter.

Manöverenheter

ON
OFF

Notering: Om lila kabel inte kopplas, fungerar farthållaren ändå. Kapa och
tejpa den lila kabel om den ej skall användas.

*Beroende på vilken sida på KAM-hjulet som används.
(se variabel servovajer sektion)

3
SET
ACC

Farthållaren kommer att koppla ur eller inte koppla in om lila kabel har
kontakt med jord.

5.29

5

Lila kabel
Den LILA kabeln kan kopplas på 3 olika sätt.

3. Fabriksmonterad kopplingskontakt. Den lila kabel kan kopplas till en
fabriksmonterad kopplingskontakt. Använd en voltmeter för att lokalisera
vilken kabel på kopplingsbrytaren som går till jord när kopplingen påverkas.
Anslut lila kabel till den.
OBS! Kontrollera denna inkoppling noggrant då en felaktig inkoppling kan
resultera i motorskador!

2

5.24

Notering:
Det spelar ingen roll vilken av de två bruna kablarna som går till vilken punkt,
det viktiga är att om kablarna inte är kopplade kommer farthållaren inte att
fungera.

2. Neutral- eller Parkerings kontakt (endast automatväxlade bilar). Den lila
kabeln kan kopplas till Neutral- eller Parkeringskontakten. Lokalisera vilka
kablar som är kopplade till Neutral- eller Parkeringskontakten och använd en
voltmeter för att ta reda på vilken kabel som får kontakt med jord när
växelspaken är i neutral- eller parkeringsläge. Anslut lila kabel till den.

servo
slaglängd
80%

gaspedals
slaglängd 100%

Den andra av de två bruna kablarna skall kopplas till kabeln som får spänning
när bromspedalen är påverkad. Denna kabel skall få jord via bromsljuslampan
när pedalen ej påverkas och 12 volt när pedalen påverkas. Du kan hitta denna
kabel i kabelmattan som finns i bakänden på bilen.

1. Handbromskontakt. Den lila kabeln kan kopplas till kontakten vid
handbromsen. Lokalisera handbromskontakten och använd en voltmeter för att
lokalisera vilken kabel som får kontakt med jord när handbromsen är åtdragen
och anslut LILA kabel till den.

Varning:
Det är viktigt att servovajer inte drar längre än gasreglaget tillåter. Innan man
gör någon montering så bör man mäta slaglängden på gasreglaget (Fig. 5.1).

5.33

5.25/5.26

Elektroniken skall alltid monteras inne i kupen tillsammans med medföljande
4mm skruv eller med medföljande dubbelhäftande tejp. Undvik placeringar
nära värmekällor eller annan elektronik där interference (överstrålning) kan
förekomma. Lämplig montering kan vara under panelen vid förarplatsen eller
bakom handsfacket (Fig.6.1). Montera inte elektroniken i motorutrymmet. Vid
montering, markera hålen, borra två 3mm hål.
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5.31

5.20

ELEKTRONIKENHET:

+12V

A. Hastighetssignal från motorns styrdon 1.5 - 24 volt och med en frekvens
mellan 6Hz och 8.5KHz.
B. Elektronisk hastighetsmätare - bakom instrumentgruppen eller kabelstam
upp till denna, 1.5 - 24 volt och med en frekvens mellan 6Hz och 8.5KHz.
C. Växellådssignal - växellådssensor är ofta monterad på toppen av växellådan
och har då 3 kablar, 1.5 - 24 volt och med en frekvens mellan 6Hz och 8.5KHz.
D. Bilradio - i ISO-kontakten på de bilar som är utrustade med en, då kan
signalen finnas i kontakt 3, stift 1 eller 5, 1.5 - 24 volt och med en frekvens
mellan 6Hz och 8.5KHz.
Motorns varvtalssignal
Lämpliga ställen för att finna varvtalssignal är:
A. Varvtalssignal från motorns styrdon1.5 - 24 volt.
B. Elektronisk varvtalsmätare - bakom instrumentgruppen eller kabelstam upp
till denna, 1.5 - 24 volt och med en frekvens mellan 6Hz och 488Hz.
C. W+ terminal på generatorn - på generatorn kan du finna en extra terminal
som kan vara W+, på vissa bilar är denna inte använd så ett passande
kontaktdon kan behövas. 6 - 250 volt och en frekvens mellan 6Hz och 488Hz.
D. Tändspolens negativa sida, gul kabel skall användas för denna inkoppling.
6- 250 volt en frekvens mellan 6Hz och 488Hz.
Identifiera en av signalerna som är listad ovanför. Använd voltmeter - testa
enligt följande: anslut den röda anslutningen från voltmetern till signalen du
valt och den svarta anslutningen från voltmetern till en bra jordanslutning.
Kör fordonet och mät R.M.S. volten på signalen.
Tänk på att alla digitala voltmeters kan mäta R.M.S. volt när voltmetern är
inställd för växelspänning (AC).

