
 Afstandsbediende startblokkeer systeem met negatief gestuurde centraleportiervergrendeling uitgang.

Kleur daad  Code Wordt verbonden met

Zwart  (1,5 mm²) + 30 Konstante voeding + 30
via zekeringkast.

Zwart (1,5 mm²) + 15 + 15 via kontakt die
niet wegvalt tijdens
het starten en lopen
van de motor.

Zwart (1,5 mm²) GND x 2 Goede massa  ( chassis)
(FAIL SAFE)

Zwart (1,5 mm²) 1 T.b.v eerste starton-
derbreking .(benzine
pomp of voeding diesel-
pomp)

Zwart (1,5mm²) 2 T.b.v tweede starton-
derbreking (schakel-
draad van startmotorre-
lais.)

Zwart (1,5mm²) BZZ afisoleren

Antenne:
Monteer de meegeleverde antenne in de daartoe bestemde stekker .(zie schema)

Belangrijk:
- De COBRA 822 heeft alleen een negatieve sturing voor centrale portierver

grendeling, voor positief gestuurde centrale portiervergrendeling maak
dan gebruik van de COBRA 1044 ( universele cpv module).

- Monteer de twee massa's op verschillende punten van het chassis in ver-
band met de FAIL SAFE funktie.(De motor blijft lopen als tijdens het     

rijden een van de massa's afbreekt)
- Zorg dat de funktie van de draad bekend is, voordat je het merkteken eraf
knipt.
- Wanneer de unit volledig is gemonteerd, kan men de funkties van de zwarte
draden op geen enkele wijze meer achterhalen.
- Soldeer de elektrische verbindingen op de bestaande bekabeling van de
auto en maak geen gebruik van snel verbinders,dit is om vals alarm te     

voorkomen.
- Bedrading die niet wordt gebruikt afisoleren.

COBRA 822



KLEUR CODERING NUMMER VAN DE DRAAD FUNKTIE

ORANJE            7 OPEN DRAAD

PAARS            8 SLUIT DRAAD

BRUIN             4 MIN UITGANG (accessoire
MODULES)

Beveiligt door:
- Dubbele startonderbreking
- Failsafe via eerste startonderbreking

Verder heeft de 822:
- Noodsleutel
- Negatieve sturing van de centrale portiervergrendeling
- Negatieve uitgang voor accessoire modules

Technische gegevens

Werking                             9-15V DC
Verbruik blokkeer systeem aan       16 mA
Verbruik blokeer systeem uit        11 mA
Werkingstemperatuur                 -30ºC +85º C
Relais belasting blokkering 1       30 A voor 5 sec. 20 A kontinu
Relais belasting blokkering 2       30 A voor 5 sec. 20 A kontinu
Verbruik LED                        10 mA
Verbruik buzzer                     50 mA
Belasting accessoire uitgang         1 A
Belasting centrale portier-
vergrendelings uitgang             300 mA
Automatische inschakeling           58 sec.
Afmetingen unit                    116 x 35 x88 mm
Gewicht                            550 g
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