BILLARM för Fiat Ducato husbil 2012->
Cobra 4600FD12

Cobra 4600FD12 är ett fordonslarmsystem med den senaste teknologin för att skydda din
husbil. Larmsystemet har en trådlös siren, rörelsesensor och lysdiodindikator. Enheten är
förprogrammerad för Fiat Ducato husbil 2012 och nyare. Larmsystemet styrs av fordonets original
fjärrkontroll vid låsning/öppning av framdörrarnas centrallås. Det kan kombineras med extra
Cobra fjärrkontroller om fordonet bara är utrustat med en original fjärrkontroll. Dessutom kan
systemet kompletteras med IR rörelsesensor, kontakter för dörrar och luckor samt gassensor.
Trådlös backupsiren

CANBUS styrning

Fördelar

Larmsystemet är utrustad med en trådlös
backupsiren. Detta innebär att inga kablar
behöver dras igenom torpedväggen
på fordonet, vilket gör installationen
betydligt enklare. Sirenen har ingång för
motorhuvkontakt och strömförsörjning för
backupbatteriet.

Larmsystemet är förprogrammerat för
Fiat Ducato husbil årsmodell 2012 eller
nyare och styrs av fordonets original
fjärrkontroll via CANBUS signaler. Om
husbilen bara har en original fjärrkontroll
kan larmsystemet kompletteras med
extra Cobra fjärrkontroller.
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Skalskydd med rörelsesensor

Anpassat för husbil

Fordonet skyddas via detektering
av kontakter på dörrar, luckor samt
motorhuv.
En
rörelsesensor
för
förarutrymmet detekterar glaskross och
intrång via fordonets glasrutor. Vid utlöst
larm tutar sirenen under 30 sekunder och
blinkers blinkar under 130 sekunder.

Larmsystemet är anpassat för användning
i husbil och har därför larmingångar
för rörelsesensorer, gassensor och
flera
dörrkontakter.
Larmsystemets
rörelsesensorer kan temporärt kopplas ur
med bibehållet skalskydd om man sover i
husbilen och ändå vill vara skyddad.
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Trådlös backupsiren.
Programmerad för Fiat Ducato husbil.
Rörelsesensor för förarutrymmet.
Skalskydd via dörrkontakter.
Larmminne.
Inbyggd radiomottagare för extra
fjärrkontroller.
• Enkel installation med fåtal kablar för
CANBUS styrning.
• Kan kompletteras med IR sensor,
mikrovågsensor, gassensor och extra
dörrkontakter.
• Godkänd enligt: SSF, FG, ISO, EC,
EMC, Thatcham.
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Egenskaper

Programmerbara funktioner

Tillbehör

• Aktivering/deaktivering med fordonets
original fjärrkontroll eller Cobra
fjärrkontroll*.
• Rörelsesensor (ultraljud) för förarutrymmet med temporär avstängning.
• Skalskydd med öppen-dörr diagnostik.
• Trådlös backupsiren (inga kablar genom
torpedväggen).
• Skydd mot avklippta kablar.
• Startspärr* för startmotorn.
• Lysdiodindikator för vindrutan.
• Nödbrytare med lysdiod.
• Larmminne.
• Larmindikering på blinkers: 130 sek.
• Larmindikering siren: 30 sek.
• Utgång för personsökare.
• Ingång för mikrovågsensor, IR sensor,
gassensor.
• Backupbatteri siren: Litium 6V 1300 mAh
• Ljudnivå siren: >115 dB vid 1 meter
• Drivspänning: 12V DC (8-16V DC).
• Strömförbrukning deaktiverad: 8 mA
• Strömförbrukning aktiverad: 12 mA
• Temperaturområde: -40 ºC till +85 ºC.
• Storlek enhet: 91 x 69 x 35 mm
• Storlek siren: 113 x 79 x 45 mm
• Godkänd av SSF och FG.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ljudindikering vid aktivering/deaktivering.
Anslutning av extra Cobra fjärrkontroll*.
Personlig nödkod.
Verkstadsläge.
Överfallslarm med tryckknapp i kupén.
Temporär avstängning av rörelsesensor.

Satsens innehåll
•
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Larmcentral.
Trådlös siren med batteribackup.
Ultraljudsensor (rörelse).
Lysdiodpanel med nödbrytare.
Lysdiodindikator för vindrutan.
Dörrkontakt för boendeutrymmets dörr.
Motorhuvkontakt.
Kablagesats.
Larmdekaler för framdörrarna
Larmdekaler för luckor.
Manualer.

IR202 rörelsesensor (IR).
5462 rörelsesensor (mikrovåg).
DK01 dörrkontakt för dörr och lucka.
29013 gassensorsats med 1 sensor.
29014 extra sensor för 29013 gassensor.
29041 Gassensor, kompakt
8772 Cobra fjärrkontroll.
10SA0389 bygling. Om man inte vill
använda ultraljudsensorn som medföljer i
larmsatsen.

* = tillbehör
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