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De oplossing voor het opvangen van de RPM op bijna alle
soorten van benzinemotoren
Het betreft een elektronische versterker met een microprocessor die de RPM
signalen komende van nagenoeg alle soorten motoren aanpast aan de
dataverwerkende systemen van ALFANO.
De nieuwe ALFANO: PRO+ (V1.05.06), AStrO (V2.05.06), AStrO formula
4T(V4.05.06) en betere versies zullen in staat zijn om ope en juiste manier
de RPM weer te geven voor de motoren met 3, 5, 6, 8 en 10 cilinders.

De module A451 omvat 4 draden
De « RODE » en « ZWARTE » draad, voeding van de module:
Wordt vastgehecht aan de positieve en negatieve polen (12 volt).
Lengte 350 cm
De « ZWARTE » draad met « banaan » stekker, RPM zender:
Wordt aangesloten op de ALFANO: Poort « F ». Lengte 70 cm
De « GROENE » draad, capteur de RPM:
Wordt vastgehecht op de ontsteking van de motor . Lengte 350 cm

De installatieprocedure gebeurt in 4 stappen
I.
II.
III.
IV.

Installatie van de module A451 op het voertuig
Hoe vindt men het RPM-signaal terug op het merendeel van
de ontstekingen
Het configureren van de module A451
Het configureren van de ALFANO
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I. Installatie van de module A451 op het voertuig
1)

2)
3)
4)

Hecht de « Rode » en « Zwarte » draden op de juiste manier
vast aan het voedingscircuit va n het voertuig van 12 volt, bij
voorkeur in de zekeringendoos .
Sluit de RPM zender ( « Zwarte » draad met banaanstekker)
vast aan de poort « F » van uw ALFANO.
Verwijder het deksel van de module A451.
Tenslotte, zoek naar de draad die het RPM -signaal draagt op
de ontsteking van de motor om zo de RPM zender vast te
hechten (« Groene» draad).

5)

II. Hoe vindt men het RPM-signaal terug op het merendeel
van de ontstekingen van motoren
A) Hoge druk spoel van het klassieke type :
Verbindt de «Groene» draad van de module A451 met de negatieve klem
van de spoel.
«Groene» draad

B) Hoge druk spoel (statische tweeling ) van het type met 2 draden en meer :
Eén enkele draad is in staat om het RPM -signaal te leveren op het
merendeel van de ontstekingen. Men moet deze lokaliseren om de RPM
zender elektronisch te verbinden m et de «Groene» draad van de A451.
Kneepje van het vak : om te voorkomen dat
de isolatie van de draden, die met de spoel
verbonden zijn voor het terugvinden van het
RPM-signaal, beschadigd worden , gebruik een
speld (van het modeontwerper type) en prik
het in de draad, zorg ervoor dat de speld de
draad goed in het midden doorboort om
elektrisch contact te verkrijgen .
Leg de
«Groene» draad van de module A451 bloot en
strengel het ineen rond de speld . OPGELET
VOOR kortsluitingen.
Start de motor in stationaire toestand en kijk
naar het LED « A » in de module (zie pagina
2), het LED moet oplichten bij contact van de
draad die het RPM-signaal draagt . Als dit niet
het geval is, herhaal de operatie op de ander e
draden tot als het LED « A » oplicht.
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C) Hoge druk spoel geplaatst op de bougie met 2 draden en meer :

De procedure voor het terugvinden van de draad die het RPM -signaal
draagt, vindt op dezelfde manier plaats zoals de hierboven vermelde hoge
druk spoel (statische tweeling) .
D) Elektronische REKENdoos :
Op de rekendozen, zoals de GM, HEI of MSD, zult een speciale klem
« TACH » terugvinden, verbindt de «Groene» draad van de module A451.

«Groene»

Elektronische
REKENdoos

Om een duurzame werking te garanderen , verricht de
bedrading op een juiste manier volgens de
automobielnormen door het is oleren van de elektrische
geleiders om kortsluitingen te vermijden
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II. Het configureren van de module A451
Na de installatie van de module, dient men deze te configureren .
1)
2)
3)

Laat de motor stationair draaien . (NIET VERSNELLEN)
Vervolgens volstaat het gedu rende één seconde op de « B » knop
te drukken (zie pagina 2).
Sluit de doos.

IV. Het configureren van de ALFANO
Deze operatie bestaat uit de correcte weergave van de RPM in uw ALFANO.
1)
2)

Laat de motor stationair draaien . (NIET VERSNELLEN)
In het « menu 14 » van uw ALFANO, dient u met de rechter knop
de correcte eenheid selecteren om de goede RPM weer te geven .

Op de versies PRO+(V1.05.00), AStrO (V2.05.00),
AStrO formula 4T(V4.05.02) en lager, de volgende eenheden zijn
beschikbaar. (/8) (/4) (/2) (X1) (X2) (X4) (X8).
Vanaf de versies PRO+(V1.05.06), AStrO (V2.05.06),
AStrO formula 4T(V4.05.06) en hoger, andere eenheden werden
geintroduceerd voor het omvatten van de motoren met 3, 5, 6, 10
cilinders. (/10) (/8) (/6) (/5) (/4) (/3) (/2.5) (/2) (/1.5) (/1.25)
(X1) (X1.33) (X1.6) (X2) (X4) (X8)
Deze eenheden zullen de impulsen komende van de RPM module opsplitsen
en vermenigvuldigen en het resultaat zal bovenaan rechts het scherm
weergegeven worden.
Door het kennen van uw RPM in stationaire toestand, volstaat h et om dit op
uw ALFANO terug te vinden.
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Garantievoorwaarden
Al onze toestellen werden onderworpen aan grondige inspecties in de fabriek en zijn
gedekt door een garantie van 24 maanden tegen fabricagefouten. De garantie treedt in
werking vanaf de datum van aankoop. De datum van aankoop is de datum aangeduid op
de factuur/kassaticket dat werd geleverd op het moment van de aankoop door de
kleinhandelaar. De fabrikant verplicht zich ertoe de stukken die een fabricagefout
bezitten gratis te herstellen en vervangen tijdense de periode van de garantie. De
defekten die niet zozeer aan het materiaal of aan de fabricage toegeschreven zijn, zullen
door een van onze klantendiensten onderzoch t worden of door onze centrale zetel, en
eveneens gefactureerd in functie van de resultaten. De garantie is niet van toepassingen
bij opening van het toestel, accidentele schade als gevolg van onachtzaamheid of een
onaangepast gebruik, in het geval van een onjuiste, foutieve installatie niet in
overeenstemming met de aanwijzingen die in handleiding aangetoond worden, en in
geval van onafhankelijke fenomenen van de gebruiks - en werkingsnormen van het
toestel. De garantie wordt geannulleerd in geval van herst ellingen of manipulatie
toegepast door niet goedgekeurde derden. De interventie onder de garantie geeft geen
recht op vervanging van het toestel of de verlenging van de garantie. De interventie
onder de garantie en doorgevoerd door een van onze centra van de klantendienst of door
onze zetel. In het laatste geval, dit stuk moet naar ons toekomen vrij van vracht van ons
bedrijf, het is te zeggen, de transportkosten zijn op rekening van de gebruiker. De
fabrikant ontkent alle verantwoordelijkheid in geval van schade aan personen of aan
goederen die door een slechte installatie of een onjuist gebruik van het toestel .
Productwijzigingen
Alfano S.A. past een ononderbroken ontwikkelingsmethode toe. Bijgevolg houdt Alfano
S.A. zich het recht voor om veranderinge n en verbeteringen aan elk product beschreven
in dit document zonder voorafgaande kennisgeving aan te brengen .
Schade en verantwoordelijkheden
Terwijl de producten worden gebruikt onder de enkele leiding en verantwoordelijkheid
van de Klant, deze laatst e zal de schade ondersteunen dat de producten kunnen
ondergaan of veroorzaken. Geen enkele schadevergoeding is voorzien voor onthouding
van genot. ALFANO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de directe of indirecte
gevolgen van hun exploitatie of van hun onbruikbaarheid. De verplichtingen van ALFANO
zijn verplichtingen in middelen en niet in resultaat .
Verwijdering
De wegwerping van de machine dient te gebeuren met respect voor het milieu.
De chronometer en diens hulpstukken bevatten erg veel s tukken in plastic.
Indien de chronometer of een van diens hulpsukken niet meer functioneren, moeten deze
in overeenstemming met de wetgeving worden behandeld. Verwijder de lege batterijen
overeenkomstig de reglementen die in uw land in effect zijn .

Copyright  2005 Alfano, S.A. Tous droits réservés.

7

ALFANO S.A.
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