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KIT MONITORIZARE DISTANŢĂ 
CU ULTRASUNETE KEMO, 9 - 12 V/DC

 Cod produs: 114456

MANUAL DE UTiLizARE

Atunci când un obiect se apropie de senzorul de proximitate cu 
ultrasunete la o distanţă de 10 ... 80 cm (în funcţie de dimensiu-
nile obiectului) se aprinde ledul. Aplicaţii: asistenţă în parcarea 
maşinii într-un garaj, sisteme de avertizare în caz de pătrundere 
a persoanelor sau animalelor într-un anumit spaţiu. Aparatul 
funcţionează conform principiului ecolocaţiei folosit de lilieci. 
Tensiune de funcţionare: 9...12 V=. Kitul poate fi extins cu aju-
torul plăcii electronice releu „B197” (nu este inclusă în colet). 

important: Vă rugăm să respectaţi „Instrucţiunile ge-
nerale” din materialul tipărit nr. M1003. Acesta inclu-
de informaţii importante de siguranţă, precum şi in-
strucţiuni legate de punerea în funcţiune a aparatului. 
Citiţi cu atenţie acest document înainte de montarea 
produsului. 

Instrucţiuni privind montarea:

Placa circuitului imprimat este plantată conform schemei de co-
nexiuni şi a instrucţiunilor de montare. Capii senzorului trebuie 
montaţi în aşa fel încât să poată emite liber, fără să întâlnească 
obstacole în calea lor (nu limitaţi unghiul de emisie al senzorilor 
prin plăci montate în faţă, lateral etc.). De asemenea, senzorii 
trebuie să fie izolaţi de influenţa vibraţiilor mecanice. În acest 
sens cea mai bună soluţie este aşezarea senzorilor în cauciuc 
sau cauciuc spumos. Între carcasă şi senzori trebuie să existe un 
strat de cauciuc sau cauciuc spumos cu o grosime de minim 3 

mm. Totodată în direcţia de emisie (în faţă) a senzorilor nu tre-
buie să existe cauciuc sau cauciuc spumos! Montarea eronată 
diminuează raza maximă de acţiune!

Punerea în funcţiune:

Atunci când realizaţi primele setări spaţiul din faţa senzorilor 
trebuie să fie liber pe o lungime de minim 2 m (niciun obiect). 
După aplicarea tensiunii de funcţionare rotiţi maxim spre 
dreapta potenţiometrul P2. Apoi setaţi potenţiometrul P1 în 
aşa fel încât să se aprindă ledul. Acum rotiţi P1 înapoi până când 
aproape că se stinge ledul. 
Cu potenţiometrul P2 setaţi sensibilitatea. Dacă apropiaţi de 
senzori un obiect mare (de ex. o placă de lemn 50 x 100 cm) 
se aprinde ledul. Valoarea cea mai mare pentru raza de acţiu-
ne se obţine cu ajutorul obiectelor mari şi plate. Obiectele mai 
mici sau suprafeţele care nu sunt plane reduc raza de acţiune. 
În cazul unui sistem de asistenţă parcare maşină montaţi apara-
tul de ex. pe peretele garajului la înălţimea barei de protecţie a 
maşinii. Ledul poate fi amplasat în poziţia adecvată folosind un 
cablu lung. Atunci când bara de protecţie se apropie de senzori 
până la o distanţă bine determinată se va aprinde ledul. Apara-
tul funcţionează pe principiul reflecţiei undelor sonore de către 
obiecte. Cu cât obiectul reflectă mai bine undele sonore, cu atât 
mai mare va fi raza de acţiune. Frecvenţa de funcţionare: cca. 
40 kHz. Aşa după cum se vede în schema de conexiuni circuitul 
poate fi extins folosind placa releu „B197”; în acest caz la aprin-
derea ledului se activează şi un releu. Acest releu poate pune 
în funcţiune alţi consumatori. Kitul „Placă releu B197” nu este 
inclus în colet. 

Descrierea circuitului:

Circuitul funcţionează conform principiului relocaţiei acustice. 
Dacă în raza de acţiune a senzorilor nu se află niciun obiect, 
înseamnă că circuitul se află în poziţia de repaus (fără semnale 
ultrasunete). Dacă în raza de acţiune a senzorilor pătrunde un 
obiect, atunci circuitul oscilează în funcţie de frecvenţa de rezo-
nanţă a senzorilor care este de cca. 40 kHz. Semnalul de 40 kHz 

Modalitatea în care kitul 
releu B 197 se leagă la 
senzorul de proximitate. 

Senzorul Ultrasonic
2mm

Atenţie: Dacă cei doi senzori ultrasonici nu sunt conectaţi la 
placa cu circuite prin fire ci sunt lipiţi direct pe placă atunci 
aceştia trebuiesc lipiţi la o distanţă de 2 mm. Altfel există ris-
cul ca R1 să antingă carcasa U1
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este convertit de către circuitul integrat într-un semnal de ten-
siune continuă, iar acesta controlează dioda luminoasă prin T1. 

Domenii de utilizare:

Identificarea corpurilor care se mişcă în suprafaţa monitorizată 
de senzorii de proximitate, ca de ex. maşini, alte obiecte mari, 
persoane sau animale mari. 

Date tehnice: 

Tensiune de funcţionare: 9...12 V=
Frecvenţa de funcţionare:  cca. 40 kHz
Raza de acţiune: cca.  10...80 cm, în funcţie de 
 dimensiunea obiectului 
 (cca. 0,01...0,5 m2)
Afişare:  prin dioda luminoasă
Consum de curent:  sub 10 mA
Dimensiuni placă circuit imprimat:  cca. 55 x 45 mm 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea 
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design fără o înştiinţare prealabilă.
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