
De meters in een Mustang 
                 instrumentenpaneel

Als je gewend bent te rijden in een klassieke Mustang dan ben 
je ook gewend aan de problemen die van tijd tot tijd zomaar 
kunnen optreden. 
Gelukkig zijn Mustang instrumenten gemakkelijk te diagnosticeren en 
kun je problemen zelf oplossen, zodra je leert hoe ze werken. Afgezien 
van de snelheidsmeter, die mechanisch en kabel-aangedreven is, zijn 
alle instrumenten elektrisch. En dat is waar wij het over zullen hebben. 
Mustang meters werken met een bepaalde weerstand om een bepaalde 
functie te bereiken. Deze weerstand, ook wel Ohm genoemd, creëert 
warmte. Het bepaalt ook hoe snel iets werkt of hoe fel. Ohm is een 
belangrijk element om te begrijpen wanneer je weerstandswaarden 
controleert in een circuit.

Temperatuur,oliedruk en benzinemeters 
De temperatuur, oliedruk, en benzinemeter werken op een gereguleerde 
vijf Volt dankzij een kleine spanningsregelaar op de achterkant van 
het instrumentenpaneel, ook bekend als een spanningsbegrenzer. 
In de spanningsregelaar zit een bimetaaltje en verwarmingselement 
(weerstand). Het is het evenwicht van het verwarmingselement en 
bimetaaltje met contactpunten die de stroom naar uw instrumenten in 
halve seconde pulsen reguleert. Spanningsregelaars gaan stuk wanneer 
contactpunten verbranden of pitten of het verwarmingselement 
verbrand en wordt niet meer warm. “Bimetaal” of wel twee metalen - 
twee ongelijksoortige metalen die uitzetten en krimpen en daardoor 
twee contactpunten openen en sluiten. Het is een microfijn, constant 
pulserend proces van contactpunten, die de spanning dicht bij vijf volt 
houden. Het zijn identieke instrumenten, alhoewel ze verschillende 
aansturingeenheden hebben. Die doen eigenlijk allemaal hetzelfde, ze 
variëren stroom naar massa, waardoor je kunt lezen wat je meter 
aangeeft. Wanneer de stroom naar massa hoog is, dan wijzen de 
instrumenten hoog aan. En wanneer de stroom naar massa laag is, dan 
wijzen de instrumenten laag aan. Elke meter heeft een gevoelig bimetaal 
veertje gebonden aan de naald en een een verwarmingselement. Als 
stroom in het verwarmingselement toeneemt, neemt de temperatuur 
toe en zal de bimetaal veer uitzetten, waardoor de naald van de 
meter naar rechts uitslaat. Wanneer de stroom laag is, koelt het 
verwarmingselement af, waardoor het bimetaal krimpt en gaat de naald 
terug naar links. Wanneer u het contact uitschakelt, loopt er geen stroom 
meer en staan de naalden in ruststand. De koelvloeistoftemperatuur 
zender heeft een elektriciteit geleidende veer, een temperatuur 
meetelement en een warmte geleidende schijf. Wanneer u een koude 
motor start, is de stroom door de temperatuurmeter nul en staat de 
naald op “L.” Als de koelvloeistof verwarmt, neemt de weerstand in 
de zender af, waardoor er meer stroom naar massa loopt en de naald 
van de meter naar “H” uitslaat. De oliedruk zender werkt op dezelfde 
manier. Alleen met een veerbelaste variabele weerstand in plaats van 
een bimetaal contact. Oliedruk werkt op een zuiger en weerstand. Als 
er lage oliedruk, dan is er een hoge weerstand en staat de meter laag. 
Wanneer de druk hoger is, is er minder weerstand in de zender en 
staat de meter hoger. En de benzine zender werkt met een vlotter in 
de tank en een variabele weerstand Als het benzine niveau laag, is de 
weerstand in de zender hoog en staat de meter laag. Vul de tank en de 
vlotter stijgt, waardoor de weerstand afneemt en de meter gaat naar 
vol. 

Idiot Lights
Waarschuwingslampjes, ook wel bekend als “idioot” lampjes, zijn 
eenvoudig van opzet. Een koelvloeistof of oliedruklampje werkt 
als een aan/uit zender met contactpunten. Massa open of gesloten. 
Als het stroomcircuit gesloten is, gaat het lampje branden. Bij 
koelvloeistoftemperatuur (TEMP) is dat meestal rond de 100 graden 
C. Een oliedruklampje brandt bij 10 psi oliedruk. Wanneer je de motor 
start, is de oliedruk laag en zijn de contacten gesloten. Maar de oliedruk 
bouwt meteen op, openen de contacten, en het lampje gaat uit. Het 
GEN /ALT lampje werkt op een geheel andere wijze. Wanneer het 
contact aanstaat loopt er stroom door het ALT-licht en een parallelle 
15-Ohm weerstand. De spanning van de accu door het lampje is 
genoeg voor de dynamo om elektriciteit te maken zodra de motor 
wordt gestart. Wanneer de motor loopt, is er genoeg spanning gemaakt 
om de relaiscontacten in de regulator te sluiten, waardoor het ALT 
lampje uit gaat. 

Ampèremeter 
Ampèremeter, zoals de naam al impliceert, meet de stroom die in en 
uit de accu gaat via de dynamo. Het meet niet de accuspanning als een 
voltmeter. De dynamo laadt de accu en de ampèremeter weerspiegelt 
dit laadproces. Als de accu ontlaadt gaat de naald naar links en bij laden 
naar rechts. Het gebeurt allemaal via een magnetisch veld veroorzaakt 
door de elektrische stroom door de ampèremeter. Er zijn twee 
basistypen ampèremeters in klassieke Mustangs. In ‘65 Mustangs was 
er een inductie-stijl ampèremeter zonder aansluitingen, alleen een 
ringleiding (magnetische lus) op de achterkant van de ampèremeter, die 
stroom (door een magnetisch veld) door de hoofd draad leidt. In 1966 
en later vond Ford het beter om een shunt-stijl ampèremeter waar 
twee draden - rood en geel - stroom leiden door de ampèremeter. De 
rode kabel gaat naar de accu en geel naar de dynamo. Het probleem met 
deze post-’65 ampèremeters is dat ze niet duurzaam genoeg waren. De 
meeste branden door en zijn snel kapot. En doordat ze constant onder 
spanning staan is er het gevaar van brand en geen zekering hebben. Is 
dit op te lossen? Niet echt. Je kunt beter de ampèremeter ombouwen 
tot een voltmeter. 

Toerenteller 
Uw Mustang toerenteller geeft een toeren per minuut uitlezing op 
basis van de frequentie van het sluiten van de contactpunten. Als het 
motortoerental toeneemt, neemt de frequentie toe en geeft de teller 
meer aan. De toerenteller heeft twee draden - een rode en een zwarte. 
Rood is een mannelijke stekker die spanning krijgt van het contactslot. 
De zwarte draad met een vrouwelijke stekker gaat naar de positieve 
kant van de bobine. Als toerentellers kapot zijn, is het vaak een slechte 
verbinding. En de motor zal meestal niet starten, omdat de bobine 
zijn stroom krijgt via de toerenteller. Een toerenteller maken en de 
kalibratie is niet iets wat je zelf moet aanpakken.
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Tikje op de benzinemeter 
Het is toch een oud cliché, maar weten hoeveel benzine 
je nog hebt is geen exacte wetenschap. Juist omdat de 
meter op “E” staat betekent niet altijd dat de tank leeg 
is. Of, hij kan leeg zijn, maar de benzinemeter geeft 
een kwart tank aan. Wij laten zien hoe u die precies 
kunt krijgen. Als het gaat om de hoeveelheid benzine, 
zijn er drie vormen van kalibratie ontworpen. Begin 
uw kalibratie proces met goede onderdelen en een 
schone tank. We gaan laten zien hoe je een variabele 
weerstand vertaalt naar de positie van de naald op een 
benzinemeter met een multimeter (Ohmmeter) en 
een eenvoudige 12-volt gloeilamp.  Werkt mijn toerenteller?

Mustang temperatuur, oliedruk en 
benzinemeters zijn van binnen allemaal 
hetzelfde. Alleen de voorzijde en zenders 
verschillen.

Dit is een typische spanningsregelaar. 
Twaalf Volt er in en ongeveer vijf Volt er 
uit aan gereguleerde spanning voor het 
instrumentenpaneel. Als de meters niet 
meer werken is het meestal een defecte 
spanningsregelaar.

Elke meter heeft twee aansluitingen, een 
met vijf Volt (positief) en een naar de 
zender (negatieve aarde). Zo ziet de binnenkant van een 

temperatuur, oliedruk en benzinemeter 
er uit. U ziet de bimetaalstrook en het 
verwarmingselement (weerstand).

Als je naar de achterkant van de meter 
kijkt, zijn er twee calibratiepunten. 
Linksonder om de echte  “nul” - “E” te 
vinden op een benzinemeter of “L” op 
een temperatuur van de koelvloeistof 
of oliedrukmeter. Rechtsboven om de 
naald aan de werkelijke omstandigheden 
aan te passen. Bijvoorbeeld, “F” voor een 
volle tank of normale range met motor 
temperatuur op ongeveer 82-93 graden 
C. Hetzelfde geldt voor de oliedruk.

Twee spanningsregelaars. Aan de 
rechterkant ‘65-’68 Mustang. Aan de 
linkerkant ‘69-up zoals gebruikt op 
printed circuit instrumentpanelen. Controlerevan    koelvloeistoftemperatuur 

zender op goede werking door 
onderdompeling in heet water. Op 82 
graden C, moet er ongeveer 40 Ohm 
weerstand zijn, en staat de naald in het 
normale bereik.



Oliedruk zenders hebben 24-36 Ohm 
weerstand bij 8 psi of minder en 8,0 tot 
17,5 Ohm bij 90 psi (gemeten maxed 
out). Hier, bij 39,8 Ohm weerstand, zijn 
we net begonnen druk op te bouwen. 
Deze test wordt uitgevoerd met behulp 
van luchtdruk. U kunt deze test ook 
feitelijk uitvoeren met draaiende motor.

Twee typen oliedruk zenders. Aan de 
linkerkant de grote voor Mustangs 
met oliedrukmeter. De kleinere aan de 
rechterkant is voor Mustangs met een 
waarschuwingslampje.

Koelvloeistoftemperatuur zenders 
variëren van generatie tot generatie. 
Aan de linkerkant is het ‘71-’73. Aan de 
rechterkant is het ‘65-’70, die kleiner is 
met een enkele grote pin.

Hier zijn twee basistypen van Mustang 
ampèremeters. Inductie-stijl aan de 
linkerkant met een ringleiding (‘65 
alleen) en shunt-stijl aan de rechterkant 
met twee aansluitingen voor de ‘66-up. 
Hoewel de inductie-stijl niet zo gevoelig 
is, is die veiliger en betrouwbaarder.

Hier is de ‘65 inductie-stijl ampèremeter 
geïnstalleerd met de hoofd draad 
(37, zwart / geel). Zo ‘meet’ deze 
ampèremeter stroom. Er zijn geen 
aansluitingen. 

Dit is een ‘66-up shunt-stijl ampèremeters. Ze zijn erg gevoelig voor laden en ontladen. De 
fragiele bedrading is doorgebrand.

Hier controleren wij een shunt-stijl ampèremeter voor 
continuïteit. Omdat er een breuk in de bedrading zit 
toont de multimeter geen continuïteit.

In ‘66-up Mustangs gaat de verbinding tussen 
de dynamo en accu via de ampèremeter. 
Rood gaat naar de accu (655). Geel (654) 
gaat naar de dynamo. Kiest u voor een 
high-amp dynamo dan zal die schade aan 
uw ampèremeter veroorzaken. In dat geval, 
bypass de ampèremeter.
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Toerenteller problemen zijn eenvoudig. Controleer alle aansluitingen. Zorg ervoor 
dat u spanning heeft van het contactslot (rood), en controleer of er stroom van de 
toerenteller (zwart) op de bobine (positief) staat. Vergeet niet, als er geen stroom uit 
het contactslot of van de toerenteller komt, dan zal de motor niet starten. 

Een typische benzine zender toont 73,6 
ohm en een flauw brandend lampje met 
een lege tank.

Dit betekent een hoge weerstand bij 
“E”, omdat de stroom door de meter 
beperkt is.

Met de drijver op maximum met een 
volle tank, meten we 9,7 ohm en een 
helder brandend lampje. Een minimale 
weerstand en een veel hogere stroom, 
zodat de benzinemeter op “F” staat.

De zender kan zeer fijn worden gekalibreerd 
samen met de brandstofmeter. 

Vanaf ‘67 kreeg het instrumentenpaneel een eigen 
draadboom met één of twee grote multiplex 
stekkers. 

Hoewel General Motors printed circuit 
technologie al jaren gebruikte, begon Ford 
daarmee in 1969 met één multiplex stekker voor 
de voeding van het instrumentenpaneel.  

Printed circuit technologie werd maar beter voor 
‘71-’73, met dezelfde printplaat voor alle soorten 
instrumentenpanelen.
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