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systemen met ultrasone detectoren 

 
4 sensoren: artikelnummer 91 
6 sensoren: artikelnummer 92 
 

Bent u ook altijd op zoek naar die geschikte parkeerplaats in de stad? 

Met ons achteruitrijsysteem heeft u zeker 1 a 2 meter minder plaats nodig om in te rijden!  
U zal dus sneller een geschikte parkeerplaats vinden in de stad waar in wel in kan/durft parkeren. 

Technische gegevens:   

Samenstelling van een kit 

1. Microcomputer box (control unit) 

2. VFD display monitor om de afstand weer te  geven 

3. ultrasonische sensors (met 2.5 meter kabel) die de afstand tussen de bumper en het obstakel meten en 
een signaal geven naar microcomputer box die het resultaat via een schermpje laat zien. 

4. 5-meter kabel om de microcomputer box met het schermpje ter 
verbinden. 

5. De juiste boor om de gaten voor de sensoren in de bumper te 
maken. 

6. Instructieboekje. 

7. Schroeven om alles te bevestigen.  

 Specificaties 

• Working voltage: 12V 
• Input: 4W(max) 
• Beeper: 90-105dB 
• Working temperature: -40~+80¡ãC 
• Frequency: 40KHz 
• Best detection distance: 0.5-1.5m 
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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) 

 

Stage  Distance  Area  Sound  Digital display  

1  160-200cm  Safe Mode  No sound  1.6-2.0  

2  100-150cm  Safe Mode  Bi------Bi--------Bi  1.0-1.5  

3  70-90cm  Alarm mode  Bi---Bi---Bi---  0.7-0.9  

4  40-60cm  Danger Mode  Bi-Bi-Bi-  0.4-0.6  

5  30cm  Danger Mode  Bi---------  0.0  

 

Installatie in de wagen 

• De microcomputer (ca140x80x30mm) kan in de koffer geplaatst worden. 
• De sensoren worden in de bumper ingebouwd  
• De microcomputer box krijgt zijn stroomvoorziening via de achteruitrijlichten. 
• De kabels tussen de microcomputer box en de sensors en de LED’s of het schermpje 

worden verbonden. 
• U krijgt de volledige uitleg voor een perfecte montage bij aankoop van uw achteruitrijsysteem 

EN ondersteuning per e-mail en/of telefoon! 

 

 

 


