
848 MODUL DE SENSOR PENTRU VIAȚĂ 

Senzorul de ridicare 848 este un senzor care detectează mișcarea unei mașini parcate. 
Trebuie să fie conectat la modulul ultrasonic al alarmei. 
Dacă modulul cu ultrasunete este în prezent instalat, utilizați cablajul existent. 
 
Conectați modulul senzorului de ridicare după cum 
urmează: 
Fir roșu (1): conectați firul roșu la conectorul cu trei 
pini care vine de la unitatea de control (pozitiv + 
12V). 
Fir negru (2): conectați firul negru la conectorul cu 
trei pini care vine de la unitatea de control (negativ). 
Fir albastru (3): conectați firul albastru la conectorul 
cu trei pini care vine de la unitatea de control 
(trimiterea unui semnal negativ timp de 0,5 secunde) de protecție la scurtcircuit. 
 
Senzorul trebuie montat în interiorul mașinii în poziție orizontală sub capac. Trebuie să 
fie fixat cu un șurub sau velcro adeziv pentru a nu se mișca. Dacă plasarea nu este 
corectă, senzorul nu va funcționa corect. 

 
Dacă nu este posibilă repararea exactă pe 
orizontală, este posibilă o pantă maximă de 10 ° 
(figura de mai jos). 
 
 
 
 
 

Descrierea funcțională 
După finalizarea tuturor conexiunilor electronice, armați alarma cu transmițătorul. 
Senzorul nu detectează mișcarea timp de 10 secunde. După acest timp, senzorul 
înregistrează poziția mașinii și activează sistemul în caz de abatere de până la 1 °. Este 
capabil să detecteze din nou mișcarea imediat după un ciclu de alarmă. 

 
Specificații tehnice 
Tensiunea de alimentare 9-15 V 
Consumul de curent activ al senzorului 0,8mA 
Temperatura de operare -40/85 ° C 
Interval de detecție pe două axe X, Y 
 Sensibilitate maximă 1 ° +/- 0,3 ° 
 Unghiul de detecție +/- 90 ° 
 
Garantie este supusă instalării de către un centru de service calificat. 
Notă: Producătorul și importatorul nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate de 
instalarea incorectă. 
 
Producator: 
Laserline 
Via Don Locatelli, 51 20877 RONCELLO - (MB) Italia 
  
Importator; S.M.Power Kft. 
2310 
Szigetszentmiklós 
Csepeli út 15 
Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen. 
 


