SUPERIMMOBILISER
SIM 4.2

Do sprawdzania kodu SIM4.2 przystępuje po pewnej
zwłoce (20 do 60sek) od momentu włączenia stacyjki
(lub otwarcia drzwi). Jeśli w czasie przeznaczonym na
odbiór kodu (20 do 30sek), kod nie zostanie odebrany, włącza się buzzer i czas odbioru zostaje wydłużony
o 10 do 15sek. Dalszy brak łączności skutkuje włączeniem świateł awaryjnych i przystąpieniem do hamowania (cykliczne przełączanie przekaźnika). Po hamowaniu (10sek) samochód zatrzymuje się z migającymi
aż do wyczerpania akumulatora światłami awaryjnymi.
Nawiązanie łączności wyprowadza samochód ze stanu
awaryjnego.
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Proponowane podłączenie SIM4.2 do instalacji samochodowej podano na rysunku:
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(i drzwi),
• okresowymi błyskami sygnalizuje stan parkowania samochodu.
Funkcję czysto informacyjną pełni buzzer, który:
• sygnalizuje przekroczenie czasu sprawdzania
kodu,
• przypomina o konieczności wymiany baterii
w karcie identyfikacyjnej (w momencie włączania
lub wyłączania stacyjki),
• potwierdza włączenie zasilania immobilisera,
• może potwierdzać odbiór kodu – po oświetleniu
(np.: światłem słonecznym, czerwoną diodą LED,
żarówką) diody LED w karcie identyfikacyjnej.
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Superimmobiliser SIM 4.2 jest bezobsługowym
urządzeniem uniemożliwiającym porwanie samochodu. Działanie SIM 4.2 bazuje na sprawdzaniu łączności pomiędzy zainstalowaną w samochodzie centralką
a posiadaną przez właściciela samochodu kartą identyfikacyjną.
Sprawdzanie łączności zachodzi automatycznie nie
obciążając właściciela samochodu dokonywaniem jakichkolwiek czynności. Wykryty brak łączności kończy
się unieruchomieniem samochodu i zapaleniem świateł
awaryjnych.
Sprawdzanie łączności polega na przesyłaniu drogą radiową właściwego dla danego egzemplarza SIM
kodu. Zwraca się uwagę na możliwość odbioru przekłamanego kodu, co zostanie zinterpretowane jako brak
łączności. Zakłócić łączność mogą znajdujące się w samochodzie urządzenia elektroniczne, na przykład inne
alarmy mające odbiornik radiowy typu superreakcyjnego wykazują silne promieniowanie w używanym paśmie
częstotliwości (434 MHz). Zwiększoną pewność działania SIM4.2 uzyskano wyposażając go w niezależny,
niepodatny na zakłócenia tor łączności w podczerwieni
(krótkiego zasięgu). Przesłanie kodu tą drogą wymaga
zbliżenia diody LED w karcie identyfikacyjnej do diody
LED połaczonej z centralką immobilisera.
Dioda LED centralki immobilisera spełnia ponadto funkcję informacyjną:
• świeci w czasie sprawdzania kodu,
• błyskiem potwierdza zmianę stanu stacyjki
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