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ΔΔΜΜΖ 12V 

Ο αλακεηαδόηεο( ΣRANSPONDER) γηα  λα ιεηηνπξγήζεη, πξέπεη λα 
ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα όηαλ ην απηνθίλεην θπιάεη. Είλαη απηό πνπ ζηέιλεη κηα 
δέζκε INFRA RED CODE κόληκα ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν 
θάξνο ιακβάλεη απηή ηε δέζκε όηαλ ην απηνθίλεην πεξλά κπξνζηά ηνπ. 

Σα παξαθάηω ζρέδηα απεηθνλίδνπλ ηε ιεηηνπξγία: ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΔI 
ΚΑΘΔΣΑ ΠΡΟ ΣΟ ΔΓΑΦΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΔΛΝΔΗ ΣΖΝ ΓΔΜΖ  INFRA RED CODE, 
ΝΑ ΔΦΑΠΣΔΣΑΗ  ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ, ΟΠΩ ΓΔΗΥΝΔΗ ΣΖΝ ΔΗΚΟΝΑ. ΠΡΟΟΥΖ 
ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΑ ΚΤΡΣΑ ΠΗΩ ΣΕΑΜΗΑ.    

1 - Ο θάξνο (όρη πνιύ θαιπκκέλνο γηα ην παξάδεηγκα) πεξηκέλεη λα ιάβεη ηελ 
ππέξπζξε αθηίλα πνπ ζηέιλεη θάζε θνπηί αλακεηαδόηε. 

 

2 - Ο θάξνο ζπιιακβάλεη ηε δέζκε (πνπ πεξηέρεη έλαλ "θωδηθό", εδώ ηνλ 
θωδηθό "26" πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό ηνπ αγωληδόκελνπ) θαη θαηαγξάθεη 
ην ρξόλν δηέιεπζεο ζηελ εζωηεξηθή ηνπ κλήκε. 



 

Είλαη επνκέλωο πξνθαλέο όηη η θήκη αναμεηαδόηη ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ  
ΣΑΘΔΡΖ θαη λα ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΣΕΣΑΙ Η ΔΕΜΗ, δηαθνξεηηθά ν 
αγωληδόκελνο δελ ζα έρεη ρξόλν δηέιεπζεο! 

Η γξακκή ηζρύνο ζα πξέπεη λα γίλεη κε μεγάλη προζοτή ! 

Η θαηαλάιωζε ηζρύνο ηεο ζήθεο είλαη ηεο ηάμεο ηωλ 80 mA, ζα ήηαλ 
θαιύηεξα λα απελεξγνπνηεζεί ε ηζρύο όηαλ ην απηνθίλεην είλαη 
αθηλεηνπνηεκέλν έηζη ώζηε λα κελ εθθνξηίδεηαη ε κπαηαξία 12V. 

- Θα ηξαβήμνπκε ινηπόλ κηα ειεθηξηθή γξακκή μεηά ηην επαθή, ΥΩΡΗ 
διακόπηη ! Έηζη είκαζηε βέβαηνη όηη ε πεξίπηωζε είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο όηαλ 
ζηακαηήζνπκε θαη ηξνθνδνηείηαη όηαλ ην απηνθίλεην θπιάεη. 

- Σν ρξεζηκνπνηνύκελν ζύξκα πξέπεη λα έρεη ηνκή κεηαμύ 0,75 mm² θαη 1,5 
mm². 



- Η γξακκή πξνζηαηεύεηαη από αζθάιεηα 1Α. 

- Οη ζειπθνί ινβνί πξέπεη λα ηεξκαηίδνπλ ηε γξακκή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. Απηά πξέπεη λα είλαη καρθωμένα και ζσγκολλημένα . 

- Οη ινβνί πξέπεη λα ζεκεηώλνληαη (θόθθηλν: + 12V, καύξν ή κπιε: κάδα). 

 ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ να 
τρηζιμοποιήζεηε ένα SOCKET CIGAR LIGHTER για να ηροθοδοηήζεηε 

ηο ΣRΑNSPONDER  !!!  

Γιαηί; 

Σαμηδεύνπκε ζπρλά ζε αλώκαινπο δξόκνπο  θαη αλαγθαζηηθά ν αλαπηήξαο ζα 
θηλεζεί!   Όινη γλωξίδνπκε ηελ αμηνπηζηία απηήο ηεο ζύλδεζεο, εηδηθά ζηα 
παιηά καο απηνθίλεηα. Αλ δελ ππάξρεη ζπλερήο ζύλδεζε θαη παξνρή 
ξεύκαηνο ηόηε  ΔΕΝ  ΘΑ ΑΠΟΣΑΛΛΕΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΕΜΗ από ην 
ΣRANSPONDER  πξνο ηνλ ΦΑΡΟ. Έηζη, αλ ην βύζκα ηνπ αλαπηήξα 
ηζηγάξωλ απνζπλδεζεί ιίγν πξηλ ην πέξαζκα κπξνζηά από ην ΦΑΡΟ ηόηε… 

NO CONTACT = BOX NOT POWERED = NO TIME για 
ηον αγωνιζόμενο!  Δίναι ηόζο απλό!    Σο  ύζηημα 
Υρονομέηρηζης ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΑΚΡΗΒΩ ΔΑΝ (ΚΑΗ 
ΜΟΝΟ ΔΑΝ) ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝΣΑΗ ΟΗ  ΟΡΟΗ ΥΡΖΖ! 

 



 

 

ΟΔΗΓΙΕ  ΥΝΔΕΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ  CHRONOPIST 

https://www.youtube.com/watch?v=_j4zLH-dxT8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=KKRxWqz5Auk&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_j4zLH-dxT8&feature=youtu.be
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