
Cobra 4600

Juhtmevaba sireen

Alarmsüsteem on varustatud juhtmevaba
sireeniga. Seega puudub vajadus kaableid 
läbi auto mootoriruumi vaheseina vedada, 
mis lihtsustab paigaldamist oluliselt. 
Signalisatsioon on varustatud kapotilüliti 
sisendi ja varuaku toitega. 
 

CANBUS- või analoogjuhtimine

Alarmsüsteem programmeeritakse 
soovitud automudelile ja seda juhitakse 
sõiduki originaalpuldist CANBUS-
signaalide või analoogsignaalide abil. 
Mudelispetsiifilised kasutusjuhendid 
paljudele automudelitele on saadaval 
aadressil http://www.cobra-es.com/ 

Eelised

• Juhtmevaba sireen.
• Programmeeritav CANBUS-juhtimiseks.
• Programmeeritav analoogjuhtimiseks.
• Salongiandur.
• Originaal ukselülititel põhinev kaitse.
• Programmeeritavad lisafunktsioonid.
• Alarmimälu.
• Sisseehitatud raadiovastuvõtja lisapultidele 
   või juhikaardile.
• Lihtne paigaldus, vähe kaableid 
   CANBUS-juhtimise jaoks.
• Tunnustused: SSF (Rootsi Vargusennetusliit), 
   ISO, EC, EMC, Thatcham

Cobra 4600 on uusimal tehnoloogial põhinev sõidukite alarmsüsteem Teie auto kaitseks. Alarmsüsteemil 
on juhtmevaba või juhtmega sireen, sõltuvalt mudelist, liikumisandur ja LED-märgutuli. Seade on 
programmeeritav eri automudelitele digitaalsete CANBUS-signaalide või analoogsignaalide abil juhtimiseks. 
Alarmsüsteemi juhitakse sõiduki originaalpuldist kesklukustuse sulgemisel/avamisel. Seda võib kombineerida 
Cobra lisapultidega, kui sõidukil on ainult üks originaalpult. Lisatuvastuseks võib ühendada juhikaardi 
(Driver Card), mis aitab ennetada autorööve.

AUTOALARM

Liikumisandur

Sõiduki kaitse põhineb uste, tagaluugi 
ja kapoti lülitite tuvastusel. Salongi 
liikumisandur tuvastab klaasi purus-
tamise ja sissetungi sõiduki akende 
kaudu. Alarmi aktiveerumisel kõlab 30 
sekundi vältel helisignaal ja tuled 
vilguvad 130 sekundi vältel.

DataLinker-liides koos tarkvaraga 
Andromeda on programeerimistööriist 
operatsioonisüsteemidele Windows XP, 
Vista, 7 ja 8. Antarese abil saab alarmseadet 
soovitud automudelile programeerida ja 
lisafunktsioone seadistada, et alarmseadet 
konkreetsele sõidukile kohandada. 
DataLinker on eraldi tellitav.

Godkänd

DataLinker-programeerimistööriist



Cobra 4600
AUTOALARM

Omadused  

• Aktiveerimine/deaktiveerimine sõiduki 
  originaalpuldist või Cobra puldist*.
• Salongiandur (ultraheli) ajutise 
  väljalülitusega (teatud CANBUSiga 
  automudelitel allalastud külgakna 
  korral automaatne).
• Avatud ukse tuvastusega hoiatus.
• Juhtmevaba sireen (ilma mootoriruumi 
  vaheseina läbivate kaabliteta).
• Kaitse kaablite läbilõikamise eest. 
  Pingelanguandur
• Käivitustakistus immobilaiser*.
• Esiklaasi LED-märgutuli.
• LED-tulega avariilüliti.
• Alarmimälu.
• Tulede vilkumine alarmi korral: 130 sek.
• Helisignaal alarmi korral: 30 sek.
• Piipariväljund.
• Mikrolaineanduri ja kallutusanduri sisend
• Signalisatsiooniseadme varuaku: 6V 
  1300 mAh liitiumaku
• Sireeni helitugevus : >115 dB 1 meetri 
  kaugusel
• Toitepinge: 12V DC (8-16V DC).
• Voolutarve deaktiveerituna: 8 mA
• Voolutarve aktiveerituna: 12 mA
• Temperatuurivahemik: -40 ºC kuni +85 ºC.
• Signalisatsiooniseadme varuaku
• Seadme mõõtmed: 91 x 69 x 35 mm
• Signalisatsiooniseadme pakendi mõõtmed: 
  113 x 79 x 45 mm
• Tunnustatud SSF 
  (Rootsi Vargusennetusliidu) poolt.

 

Programmeeritavad funktsioonid 

• Helisignaal aktiveerimisel/deaktiveerimisel.
• Cobra lisapuldi* või juhikaardi (Driver Card)*
   ühendamine.
• Individuaalne avariikood.
• Automaatne aktiveerimine.
• Automaatne taasaktiveerimine.
• Automaatne taasaktiveerimine 
  kesklukustusega.
• Automaatne immobilaiser.
• Mugavuslukustus Cobra puldist*.
• Kaitse autoröövi eest.
• Juhi tuvastus varjatud surunupuga.
• Töökojarežiim.
• Rünnakualarm Cobra puldist*.
• Rünnakualarm salongis asuvast surunupust.
• Auto otsing Cobra puldist*.
• Kesklukustus liikuva sõiduki korral.
• Cobra Bus-liin Cobra lisatarvikute ühendamiseks.
• Vilkuvate tuledega märguanded Cobra puldist*.
• Viivitusega salongivalgustuse kustumine.
• Positiivse ukselüliti signaali valik.
• Kohandatud kesklukustus, juhiuks avaneb 
  esimese vajutusega Cobra puldile*, muud uksed 
  teise vajutusega.
• Liikumisanduri ajutine väljalülitamine allalastud 
  külgakna korral.
• Standardsireeni/signaalseadme väljund.

  DataLinker* ja Andromeda*  

• Datalinker USB-liides.
• 220V-12V voolutoide.
• Kaablisüsteem Cobra 4615 jaoks.
• Tarkvara Andromeda operatsiooni-
  süsteemidele Windows XP, Vista, 7. 8.
• Automaatne uuendusfunktsioon 
  uutele automudelitele.
• Kohandatud programmifailid eri 
  automudelitele (CANBUS või analoog).
• Võimalus programmeeritavate funktsioonide 
  konfigureerimiseks enne paigalduse alustamist.

• Modellanpassade manualer kan hämtas 
på www.m-sjoberg-ab.se.

* = lisavarustus


