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CZUJNIKI PARKOWANIA
WYŚWIETLACZ LED SUPER SENSORY
Cena

99,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

PA2-58

Kod producenta

PA2-58

Kod EAN

5903794121171

Producent

RTX

Opis produktu
Jeżeli szukasz najtańszych czujników parkowania to niestety nie u nas... Ale jeśli poszukujesz sprawdzonego produktu, czegoś
co po montażu będzie Ci służyło przez lata to dobrze trafiłeś!

Zestaw czujników parkowania marki RTX model
PA2-58
Niezawodny zestaw czujników parkowania z 4-ma sensorami nowej
generacji oraz tradycyjnym wyświetlaczem LED przeznaczony do
montażu z tyłu pojazdu
popularny, czytelny wyświetlacz LED
duży zasięg pomiaru odległości - aż do 1,8m
rozdzielczość wyświetlania odległości co 10cm
czuła detekcja nawet cienkich słupków oraz siatki ogrodzeniowej
wbudowany sygnalizator z możliwością wyłaczenia dźwięku
5 różnych częstotliwości sygnalizacji dźwiękowej
nowoczesne sensory z ukośnymi przetwornikami
brak konieczności stosowania podkładek kątowych
sensory posiadają rozłączane przewody ułatwiające montaż
Wskazania odległości prezentowane sa na niewielkim wyświetlaczu LED
Pasek diodowy wskazuje lokalizację przeszkody wzgledem pojazdu
Sygnalizacja dźwiękowa może być w wygodny sposób wyłączona

Częstotliwość sygnalizacji wzrasta wraz ze zbliżaniem się do przeszkody
Sygnalizator generuje 5 różnej częstotliwości dźwięków co pozwala łatwo ocenić jak daleko można jeszcze cofnąć
Przy odległości mniejszej niż 30cm ciągły dźwięk sygnalizuje koniecznośc bezwzględnego zatrzymania pojazdu
Senory posiadają smukły kołnierz, dzięki czemu ładnie prezentują sie w zderzaku, a gumowe wypustki z boku
korpusu po wciśnięciu w zderzak rozprężają się, dzięki czemu sensory trzymają się pewnie i trwale.
Odchylenie przetwornika o 12stopni do góry wzgledem płaszczyzny montażowej czujnika znakomicie zastępuje
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stosowane w starszych, płaskich sensorach silikonowe podkładki kątowe.
W razie potrzeby poprzez obrót sensora można odpowiednio korygować kąt emitowanej wiązki ultradźwięków.
Zapewnia to uniwersalne zastosowanie za równo w pojazdach z wysoko umieszczonym zderzakiem jak i w tych gdzie
zderzak jest nisko.

Sensory posiadają odłączane przewody.
Możliwość rozłączenia przewodu ułatwia montaż , a w przypadku uszkodzenia sensora jego wymiana nie wymaga
demontażu całego okablowania.
Miejsce połaczenia jest uszczelnione
solidne rozwiązanie.

silikonwym o-ringiem, a cała złączka skręcana- odporne na wilgoć,

W zestawie zawarta jest otwornica o średnicy dopasowanej do wymiarów sensorów.
W łatwy sposób można wykonać estetyczne otwory dosłownie w kilka minut

Zawartość zestawu:
centralka
wyświetlacz LED
4 sensory
otwornica
okablowanie
Zestaw przeznaczony do pojazdów z instalacją 12V

Po zakupie prosimy o podanie koloru sensorów, które mamy wysłać.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

