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Achteruitrijsensoren op lat met led-aanduiding 

Artikelnummers: 
398: bedraad 
94: draadloos 

De achteruitrijsensoren (3 stuks) zitten in een gechromeerde metalen lat ingebouwd. De 2 buitenste staan lichtjes naar 
buiten gericht om zo goed de zijkant van de wagen te kunnen observeren. 

Samenstelling van een kit  

1. Lat met ultrasone sensoren en microcomputer 
2. LED monitor om de afstand weer te geven via gekleurde LED’s en  via de afstand in meter 
3. Schroeven om alles te bevestigen. 
4. Instructieboekje.  

Werking van het systeem 

• Het systeem wordt automatisch geactiveerd wanneer de auto in achteruit wordt gezet.   
• Het scherm geeft de afstand van de bumper tot het obstakel van ca 2 meter tot 30 cm  
• Hoe kleiner de afstand tot het obstakel, hoe sneller de bieps volgen (bij een afstand van 30cm of kleiner is er 

een continue bieptoon te horen)  

 Installatie in de wagen 

• De lat met sensoren worden best onder de nummerplaat geplaatst: 50 à 80 cm boven de grond. Let erop dat er geen onderdelen binnen het 
detectiegebied staan ( 80 graden horizantaal en 70 graden verticaal) zoals achterop gemonteerd reservewiel.     

• De lat met sensoren en microcomputer krijgt zijn stroomvoorziening via de achteruitrijlichten.  
• Bij dit systeem zijn er dus geen  kabels tussen de sensoren en het LED- schermpje 
• Geef het led-schermpje voeding via de achteruitrijlichen of via de meegeleverde adapter voor de sigarettenaansteker.  
• U krijgt de volledige uitleg voor een perfecte montage bij aankoop van uw achteruitrijsysteem EN ondersteuning per e-mail en/of telefoon!  
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Specificaties 

• Working voltage: 12V  
• Input: 4W(max)  
• Beeper: 90-105dB  
• Working temperature: -40 / +80°C  
• Frequency: 40KHz  
• Best detection distance: 0.5-1.5m  
• Draadloze verbinding tussen de sensoren en het LED-schermpje 

Microcomputer ingebouwd in de lat met sensoren 
 
Het volume van de pieptonen is instelbaar: uit, zacht of hard. 
 
Bij het draadloos systeem kan het led-scherm vast bedraad worden of via de sigarettenaansteker. 
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Draadloos         Bedraad 
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Regelbaar volume: uit, zacht of hard 

 

 

Kleine doorvoerstekkers die de montage vergemakkelijken 

 


