
CECHY

- Mo¿liwoœæ wprogramowania do czterech pilotów.

- Mo¿liwa wspó³praca z bezprzewodowym 
  czujnikiem podczerwieni lub drzwiowym
  do ochrony gara¿u.

- Automatyczne zamykanie centralnego zamka 
  po w³¹czeniu zap³onu (wbudowany modu³
  centralnego zamka).

- Automatyczne uzbrojenie autoalarmu po
  przypadkowym rozbrojeniu.

- Informacja o uszkodzonym czujniku lub otwartych
  drzwiach przy uzbrajaniu.

- Funkcja antyporwaniowa uruchamiana pilotem 
  oraz drzwiami.

- Funkcja prealarmu (ostrzeganie).

- Ograniczony czas alarmowania.

- Stan serwisowy.

- Pamiêæ alarmowania.

- Wielofunkcyjne 3-przyciskowe piloty 
  umo¿liwiaj¹ce:
    - g³oœne lub ciche za³¹czanie i wy³¹czanie 
      autoalarmu.
    - za³¹czanie i wy³¹czanie autoalarmu przy
      u¿yciu osobnych przycisków.
    - wy³¹czenie dodatkowych czujników w celu
      pozostawienia np. psa w samochodzie.
    - w³¹czenie funkcji PANIC.
    - w³¹czenie funkcji poszukiwania pojazdu
      na parkingu.

- £atwoœæ monta¿u z powodu ma³ych wymiarów 
  oraz pod³¹czenia wszystkich wi¹zek do centralki
  poprzez z³¹cza.

- Wysoka niezawodnoœæ.

- Du¿y zasiêg pilota (do 80m).

 

PRZYCISK PROGRAMUJ¥CY
PILOTY

ANTENA 

GNIAZDO CZUJNIKÓW
DODATKOWYCH

GNIAZDO IMMOBILIZERA

SP 3000 V1 - alarm samochodowy 

www.karta.plre
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DANE TECHNICZNE

KOMPLETACJA

Napiêcie zasilania.........................................+12V..15V
Œredni pobór pr¹du (bez urz¹dzeñ ze..................15mA
Iloœæ stref chronionych...........................4 plus prealarm
D³ugoœæ cyklu alarmowania..................................30sek
Iloœæ cykli alarmuj¹cych................................................3
Kod pilota................................zmienny kod producenta
Obci¹¿alnoœæ: 
  - wyjœcia masy za³¹czanej.................................500mA
  - wyjœcia œwiate³..................................................2x10A
  - wyjœcia syreny........................................................2A
  - styków przekaŸnika blokady zap³onu...................20A
  - przekaŸników centralnego zamka........................10A

www.corral.pl

KARTA KATALOGOWA

- wejœcie wy³¹czników krañcowych
  i plusa po stacyjce
- wyjœcia kana³ów steruj¹cych

- z³¹cze czujników dodatkowych
  z prealarmem

- wejœcie zasilaj¹ce
- wyjœcie syreny i œwiate³

- wyjœcie przekaŸników 
    zamka centralnego - dioda LED - VALET

- przewód antenowy

SP 3000 V1 jest nowoczesn¹ centralk¹ alarmow¹ 
ze zmiennym kodem do samochodów o instalacji 
elektrycznej 12V. 
Atutem tego urz¹dzenia jest ³atwoœæ instalacji, po-
niewa¿ wszystkie wi¹zki przewodowe pod³¹czone 
s¹ do centralki poprzez z³¹cza. 
Ponadto, co jest wielkim udogodnieniem, centralka 
SP 3000 V1 posiada wbudowany modu³ centralnego
zamka. 
Nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ wspó³pracy centralki z 
bezprzewodowym czujnikiem PIR lub drzwiowym 
do ochrony pomieszczeñ (np. gara¿u).

W zestawie znajduje siê:
  - centralka alarmowa
  - 2 piloty
  - czujnik wstrz¹su + okablowanie
  - przekaŸnik PR 30A + okablowanie
  - 6-cio przewodowa wi¹zka g³ówna (zasilanie)
  - 6-cio przewodowa wi¹zka przekaŸników
    centralnego zamka
  - 9-cio przewodowa wi¹zka wy³¹czników
    krañcowych i plusa po stacyjce
  - przycisk VALET + okablowanie
  - dioda LED + okablowanie
  - instrukcja obs³ugi i monta¿u
  - naklejki na szyby
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