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PS-084II  Parkovací asistent s LCD displejom
Obsahuje 4 snímače, ktoré sa inštalujú do zadného nárazníka vozidla. 
Snímač deteguje minimálnu vzdialenosť prekážky až do 30 centimetrov. 
Malý LCD displej s elegantnou povrchovou úpravou v čiernom 
„semišovom“ prevedení sa nalepí na prístrojovú dosku a zobrazuje 
pomocou grafických symbolov vzdialenosť od prekážky. Informácia je 
doplnená o to, ktorý snímač prekážku signalizuje (každý snímač má 
vlastný grafický symbol). Displej s blížiacou sa prekážkou mení farbu 
podsvietenia. Riadiaca jednotka 
má premenlivú akustickú 
signalizáciu, ktorú je možné 
nastaviť na dve úrovne hlasitosti.

Čím je prekážka bližšie, tým viac sa zintenzívňuje zvuková signalizácia. Snímače je 
možné lakovať na farbu vozidla. Maximálne rozmery displeja sú 89x31x18 mm.

PS-082A  Parkovací asistent s KAMEROU a 3,5“ TFT displejom
Veľmi atraktívna súprava 4 parkovacích 
snímačov a vysokocitlivej farebnej kamery, 
ktorá sa inštaluje na zadný nárazník vozidla. 
Snímače detegujú minimálnu vzdialenosť od 
prekážky do 40 centimetrov. Obraz za 
vozidlom zabezpečuje 3,5 palcový farebný 
displej, ktorý je umiestnený v spätnom 
zrkadle. Zrkadlo je 
súčasťou dodávky a 
je vybavené klipom 

pre nasadenie na pôvodné zrkadlo vozidla. Displej navyše zobrazuje 
polohu prekážky (vľavo/vpravo) za vozidlom a jej vzdialenosť zobrazuje
číselným údajom. Zobrazenie prekážky sprevádza akustický signál, ktorého 
intenzita sa približovaním ku prekážke zvyšuje. Pre nočnú prevádzku je 
kamera vybavená infračerveným prisvietením, ktoré zabezpečuje dobrú 
viditeľnosť aj v úplnej tme. Snímače je možné lakovať a prispôsobiť tak 
farbe vozidla.

PS-062  Parkovací asistent s LED displejom
Obsahuje 4 snímače, ktoré sa inštalujú do zadného nárazníka 
vozidla. Vďaka plochej charakteristike vysielania detekčných 
signálov môže byť montážna výška iba 45 centimetrov. 
Snímač deteguje minimálnu vzdialenosť prekážky až do 30 
centimetrov. Malý displej sa nalepí na palubnú dosku a 
zobrazuje číselnú hodnotu vzdialenosti od prekážky. Optická 
signalizácia je doplnená o grafické, osemstupňové farebné 
stĺpce pre ľavú a pravú stranu, ktoré upresňujú polohu 
a vzdialenosť od 
prekážky. Riadiaca 
jednotka vydáva
premenlivú akustickú 
signalizáciu. Snímače 
je možné lakovať 

a prispôsobiť tak farbe vozidla. Maximálne rozmery displeja sú 79x31x18 mm.

PS-081  Parkovací asistent s expresne rýchlou inštaláciou 
Je unikátny model parkovacieho asistenta, ktorý vyniká veľmi 
jednoduchou a rýchlou inštaláciou bez akéhokoľvek vŕtania. 
Detekciu zabezpečuje lišta s tromi ultrazvukovými snímačmi 
určená na inštaláciu na plastový nosič ŠPZ značky, ktorá je 
umiestnená v strede zadnej časti vozidla. Lišta sa upevňuje 3M 
samolepkou s extrémne silnou priľnavosťou a odolnosťou. 
Upozornenie na prekážku zabezpečuje akustický signál, 
ktorého intenzita sa približovaním ku prekážke zvyšuje.
Rozmery lišty so snímačmi sú 520 x 23 x 28 mm.


