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Parkovací snímač PS-004 
 

Parkovací snímač PS-004 je súprava, ktorá 
uľahčuje parkovanie vozidla informovaním vodiča o 
prekážke za vozidlom. Zariadenie pracuje na 
princípe odrazu ultrazvukových vĺn (40 kHz) od 
pevných prekážok. Súprava obsahuje 4 
ultrazvukové senzory určené na  inštaláciu do 
plastového nárazníka vozidla, vyhodnocovaciu 
jednotku určenú na inštaláciu do vnútorného 
priestoru vozidla a segmentový displej, ktorý 
číselnou hodnotou v metroch a premenlivým 
akustickým signálom informuje o približnej 
vzdialenosti prekážky od vozidla.  

Technické parametre 
Napájanie 9 – 18 V js 
Odber  20 – 200 mA 
Pracovná frekvencia senzorov 40 kHz 
Počet senzorov 4 
Detekčná vzdialenosť  0,4 – 1,5 m 
Pracovná teplota  -30 až 80°C 
Certifikát CE 

Inštalácia  
Pri inštalácii postupujte opatrne. Vopred sa so 
zákazníkom dohodnite na umiestnení jednotlivých 
častí súpravy (jednotka, senzory, displej). 
Rozmerajte si umiestnenie senzorov na zadnom 
nárazníku. Vzdialenosť medzi nimi by mala byť 30 
až 40 cm a výška nad zemou medzi 50 a 80 cm 
(pozri originálny návod str.11 obr. 2). Vyberte také 
umiestnenie, aby osi senzorov boli rovnobežné 
s vozovkou tak, aby senzor smeroval rovno za 
vozidlo a nebol nasmerovaný hore alebo naklonený 
na vozovku. Ak je plast nárazníka zošikmený, 
použite k vyrovnaniu snímačov priložené klinové 
podložky. Snímače neinštalujte na oblé okraje 
nárazníkov, môže tak dôjsť k detekcii aj bočných 
prekážok, napr. automobil ktorý parkuje vedľa. Ak 
ste vybrali vhodné umiestnenie a rozmerali ste 
vzdialenosť medzi senzormi (pozor na rovnakú 
výšku všetkých senzorov), vyfrézujte priloženou 
frézkou otvory pre jednotlivé senzory.  
Do vnútorného priestoru vozidla umiestnite 
vyhodnocovaciu jednotku a priveďte k nej vodiče 
jednotlivých senzorov. Senzory zatiaľ nepripájajte. 
Čierny vodič napájania pripojte na kostru vozidla  
a červený vodič ku spínanému prívodu žiarovky 
cúvacieho svetla. Na dohodnuté miesto umiestnite 
pomocou priloženej samolepky indikačný displej. 
Jeho pripojovací vodič priveďte k riadiacej jednotke 
a pripojte. Zapnite kľúč zapaľovania do polohy „1“, 
vozidlo zabrzdite ručnou brzdou a zaraďte 
spiatočku. Segmenty displeja sa krátko rozsvietia  

a ozve sa zvukový signál. Ak sa tak nestane, 
skontrolujte správnosť zapojenia na žiarovku 
cúvacieho svetla a čierneho vodiča na kostru.  
Do vzdialenosti cca. 1 meter za senzor označený 
„A“ umiestnite prekážku a pripojte jeho vodič do 
riadiacej jednotky - konektor A. Displej musí 
zobraziť prítomnosť prekážky. Ak sa tak stane, 
konektor vyberte z jednotky a celý postup opakujte 
so senzormi B, C a D. Ak nebude signalizovaná 
prekážka, skontrolujte, či nie je prerušený prívodný 
vodič parkovacieho snímača senzora, alebo či nie je 
poškodená niektorá jeho časť. Ak ste otestovali 
funkčnosť všetkých senzorov, pripojte ich 
k príslušným konektorom. Inštaláciu ukončite 
upevnením riadiacej jednotky a káblov k pôvodnej 
kabeláži alebo karosérii vozidla. 

Prevádzka 
Snímač sa aktivuje pri cúvaní, tzn. pri zaradení 
spätného chodu (a zapnutom kľúči zapaľovania), čo 
je potvrdené krátkym zvukovým signálom. Ak sa 
v zornom poli senzora objaví pevná prekážka, dôjde 
ku zvukovej signalizácii a na displeji sa zobrazí 
približná vzdialenosť od prekážky. So zmenou 
vzdialenosti sa mení hodnota na displeji  
a frekvencia pípania. Minimálna zobrazovaná 
vzdialenosť je 0,4 m od prekážky. Ak je prekážka 
bližšie, je už zobrazovaná hodnota 0,0 a pískanie je 
nepretržité. Maximálna zobrazovaná vzdialenosť 
prekážky je 1,5 m. Problém s detekciou môže 
nastať v prípade, že sa prekážka objaví náhle, 
alebo je rýchlosť cúvania neprimerane vysoká 
(oneskorenie reakčnej doby senzorov).  
Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť 
k nesprávnej detekcii predmetov ako sú šikmé 
plochy, riedke kríky alebo hladké guľaté objekty. 
Naopak chybná signalizácia vzdialenosti môže 
nastať pri veľmi hustom snežení, daždi alebo pri 
znečistení senzorov snehom, ľadom alebo vrstvou 
prachu.  

Údržba 
Senzory udržujte v čistote predovšetkým v zimnom 
období. Príležitostne vyskúšajte funkčnosť tak, že 
pri vypnutom motore zapnete kľúč zapaľovania, 
zatiahnete ručnú brzdu, zaradíte spiatočku. Z boku 
vozidla (tak, aby vašu prítomnosť pri vozidle 
nezachytil krajný senzor) postupne zakrývajte 
jednotlivé senzory vo vzdialenosti cca. 20 cm. 
Displej musí signalizovať zakrytie každého senzora. 
Neodporúčame senzory striekať farbou! 
 

 


