
Alarmă cu sunet cu ultrasunete NYR100 pentru mașini 
 
 
Din ultrasunetele puternice, agresive emise de sistemul de alarmă, martensele și rozătoarele se întorc și înapoi, părăsesc 
compartimentul motorului mașinii într-un timp scurt și nici nu încearcă să intre. 
 
Poziționarea dispozitivului 
Alarma cu ultrasunete va fi amplasată în compartimentul motor al unei mașini. Când o așezați, aveți grijă să nu o montați 
acolo unde unitatea va fi acoperită (sub sau în spatele) unei componente, deoarece aceasta va restricționa libera circulație a 
undelor sonore. Dacă luăm în considerare acest aspect, întregul compartiment al motorului poate fi iradiat uniform, evitând 
astfel riscul unor zone protejate fonic. 
Modulul trebuie amplasat într-un loc etanș, departe de căldura radiantă (de exemplu, conducta de evacuare). 
Dacă martenul a fost deja în compartimentul motorului (rupturi de păr, miros), compartimentul motorului trebuie spălat! 
(În caz contrar, funcționarea corespunzătoare nu este garantată!) 
 
Conectarea dispozitivului 
Alarma cu ultrasunete NYR100 trebuie conectată la sistemul electric al vehiculului, așa cum se arată mai jos. 

 
Funcționare continuă sau oprire automată 
Dacă plumbul de ieșire pozitiv al dispozitivului este conectat la borna pozitivă a bateriei, iar conducerea negativă la ieșire la 
borna negativă a bateriei și / sau la sol, alarma va funcționa continuu fără întrerupere. 
 
Cu toate acestea, este mai bine dacă alarma funcționează numai atunci când mașina este oprită și se oprește automat la 
pornirea motorului. Pentru a face acest lucru, conectați cablul de ieșire pozitiv al dispozitivului la borna pozitivă a bateriei și 
cablul negativ de ieșire la terminalul 15. 
 
Dacă este conectat corect, ledul de control va clipi când alarma este pornită. (Alarma funcționează intermitent, intermitent.) 
 
Specificații 
- Tensiunea de alimentare: 11-15 V = 
- Consum curent: <2mA 
- Frecvența emisă: ~ 23kHz (nu este perceptibilă pentru urechea umană) 
- Unghiul de emisie a sunetului: ~ 140º 
- Puterea sunetului: ~ 100 dB. +/- 20% 
- Design: electronicele turnate sunt protejate de murdărie și umiditate, jeturile de apă trebuie protejate 
- Dimensiuni: 72 x 50 x 29 mm 
 
Garanție 
Dacă este instalat și conectat corespunzător așa cum este descris mai sus, vă garantăm funcționarea dispozitivului timp de un 
an de la data vânzării. O cerere de garanție poate fi făcută numai după prezentarea facturii sau o copie a acesteia. Este 
responsabilitatea clientului de a livra un dispozitiv defect. Înlocuit sau dispozitivul reparat poate fi ridicat la sediul 
distribuitorului sau la cererea cumpărătorului, producătorul sau distribuitorul îl va returna pe cheltuiala cumpărătorului la 
adresa furnizată de acesta. 
Șterge 
Aparatul nu trebuie aruncat cu deșeuri menajere, trebuie aruncat într-un punct de colectare special pentru deșeuri speciale / 
periculoase (de ex. Televizoare, computere, baterii). 
Distribuitor 
S.M.Power Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. Locul de origine: Germania 
 


