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Achteruitrijsensoren op nummerplaatbeschemring met led-

aanduiding 

Artikelnummers: 
400: bedraad 
401: draadloos 
 
De achteruitrijsensoren (2 stuks) zitten in een nummerplaatbescherming.  
De sensoren staan gewoon recht naar achteren gericht. 
De nummerplaathouder is reeds voorzien voor de nieuwe Europese nummerplaten. Een uitklikbare kader houdt de nummerplaat stevig op zijn plaats. 
Het volume van de pieptonen is instelbaar: uit, zacht of hard. 
 
(In de onderstaande handleiding is er steeds sprake van het systeem MET camera (onze artikelnummers 402 en 403). De manier van aansluiten is 
uiteraard dezelfde) 
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Specificaties: 
 
eenvoudig te installeren zonder schade aan de wagen. 
2 ultrasone detectoren om plaats en afstand te bepalen van het object 
weergave van 0,45- 1,2 meter 
spanning: 12V (24V op bestelling) 
gebruikstemperatuur : -30°C ~+80°C 
stroomverbuik: 250mA(max) 
detectiehoek:links-rechts: 111° boven-onder: 70° 
alarm volume: >=73dB                                                      
behuizing nummerplaat: IP66 waterbestendig 
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Regelbaar volume: uit, zacht of hard 

 

 

Kleine doorvoerstekkers die de montage vergemakkelijken 
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Uitklikbare kader voor bevestiging van de nummerplaat 

 

Afmetingen: 
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Handleiding:
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Specificaties: 
 
eenvoudig te installeren zonder schade aan de wagen. 
2 ultrasone detectoren om plaats en afstand te bepalen van het object 
weergave van 0,45- 1,2 meter 
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Regelbaar volume: uit, zacht of hard 

 

 

Kleine doorvoerstekkers die de montage vergemakkelijken 
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Uitklikbare kader voor bevestiging van de nummerplaat 

 

Afmetingen: 
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