
 

 

 

 

 

Imobilaizeris su papildomu indentifikatoriumi (kortele) 

 
Galimas paprastas ir mažai kainuojantis automobilio apsaugos sprendimas. Tai - imobilaizeris su identifikatorium 
(kortele). Imobilaizeris turi savo papildomą blokavimo grandinę. Vykdant vagystę, jei šios identifikavimo kortelės prie 
automobilio nėra, apsaugos sistema blokuoja "Keyless" mygtuką ir OBD jungtį,  ar vykdo automobilio kitos grandinės 
blokavimą. Įlipus į automobilį, jo nuvaryti nepavyks. Pagrindinis šios apsaugos sprendimo skirtumas yra tas, jog 
automobilio savininkas apie bandymą pavogti transporto priemonę gali ir nesužinoti - sirena neįsijungs, o informacija 
apie bandymą pavogti skambučiu ir SMS žinute perduota nebus.  

Siaučiant įvairaus tipo vagystėms prie visų apsaugos sistemų pagal jūsų poreikius, siūlome pridėti 

identifikacines savininko atpažinimo korteles, kurios apsaugos jūsų automobilį nuo labai žaibiškai įvykstančių 

KEYLESS vagysčių, bei suteiks naują saugumo lygį jūsų automobiliui.  

Asortimente turime pasirinkimų šioje apsaugos sprendimų grupėje : „Kodinis raktas“ siūlo „IMB5“, 
o „Pandora“ siūlo „Pandora IMMO“ variantą. Funkcionalumu ir logika šie produktai labai panašūs, išsiskiria 
tik „Pandora IMMO“ sprendimas, kuris turi nustatymų valdymą mobiliuoju telefonu per išmaniąją programėlę. Galite 
valdyti identifikatorių atstumą ir jautrumą, matyti baterijos įkrovą ir kitus naudingus nustatymus. Su Bluetooth 
palaikančia išmaniąja programėle labai patogus valdymas, lengvai galima įeiti ir išeiti į serviso režimą. 

Ši kortelė, kaip ir "Keyless" raktas, naudoja elektros energiją. Tam joje įtaisyta baterija, kurią tam tikrais laiko tarpais 
tenka keisti. Standartiškai baterija tarnauja apie 8 mėnesius - tai labai priklauso nuo baterijos kokybės, gamintojo 
siūlomos sistemos identifikacinių kortelių atžvilgiu. Naudojant GSM/GPS išmaniąją apsaugos sistemą, automobilio 
savininkas apie senkančią kortelės bateriją yra informuojamas telefonu, SMS žinute ir taip pat papildomai kiekvieną 
kartą įlipant į automobilį, garsu bei šviesos indikatoriaus pagalba. 

Naudojant ne GSM/GPS sistemą, sistema vairuotoją įspėja tik kiekvieną kartą įlipant į automobilį garsu bei šviesos 
indikatoriaus pagalba. 

Baterijos keitimą rekomenduojama patikėti profesionalams - automobilių apsaugos sistemas montuojančiai įmonei. 
Su šiais produktais dirbantys specialistai turi daug patirties - parinks ir įdės tinkamą elementą, kurio nereikės keisti ilgą 
laiką. 

 

 

 

 

“Pandora IMMO” 

 
"Pandora Immo" yra pažangi transporto priemonių apsaugos nuo vagystės sistema. Sistema, sukurta naudojant didelio 
efektyvumo integruotus sprendimus, yra patogi, patikima ir lengvai montuojama. Galite naudoti "Android" operacinės 
sistemos išmanųjį telefoną, norėdami sureguliuoti bet kuriuos nustatymus per "Bluetooth". 
Imobilaizeris „Pandora Immo“ yra aukštųjų technologijų apsaugos sistema, skirta užkirsti kelią automobilių vagystės 
bandymams ir pagrobimui. Jis gali būti naudojamas šiuolaikiniuose automobiliuose, nepažeidžiant originalių 
elektroninių sistemų. Ši sistema, sukurta naudojant efektyvius integruotus sprendimus, yra patogi ir patikima. Šis 
imobilizatorius turi įmontuotą trijų koordinačių akselerometrą (judesio jutiklį), kuris leidžia blokuoti variklį, kai jis 
pradeda judėti. Tai neleidžia prietaiso aptikti ir leidžia nuotoliniu būdu įjungti ir iš anksto paruošti variklio išankstinį 
pašildymą be deaktyvavimo apsaugos nuo vagystės imobilaizerio funkcijos. 

 

 

 
 

https://www.autokraitis.lt/imobilaizeris-imb5


 

 

 

 

           

- Valdymo komandų dialogo kodavimas; 

- Atskiras 128 bitų šifravimo raktas; 

- Integruotas akcelerometras judesiui nustatyti; 

- Integruotas 2,4 GHz modulis su "Bluetooth 4.2" mažos 

energijos palaikymu; 

- Transporto priemonės akumuliatoriaus įtampos 

stebėjimas; 

- Įdiegta blokavimo relė; 

- Būsenos išvestis papildomoms funkcijoms įjungti; 

- Antihijack 1 ir Antihijack 2; 

- „Pandect BT“ mobili aplikacija. 

 

 

“ IMB5” 
 

 

 

 

           

 
 

- kompaktiškas korpusas; 

- blokavimo signalo perdavimo grandinės; 

- 2 bekontakčiai 2,4GHz dažniu veikiantys raktai; 

- rakto nuskaitymo atstumas iki 5m; 

-  galimybė įprogramuoti iki 5 bekontakčių raktų; 

- automatinis blokavimo signalo perdavimas praėjus 40s 

po degimo išjungimo; 

- 2 skirtingi apsaugos prieš atvirą vagystę režimai; 

- 4 skaičių deaktyvavimo PIN kodas; 

- galimybė pasikeisti PIN kodą; 

- LED būsenos indikatorius; 

- zumeris, skirtas garsiniams signalams; 

- neigiamo poliškumo durų įėjimas; 

- teigiamo poliškumo degimo įėjimas.   

 

 
 



 

 

 

 

                                                            
 

Kainos 

 

Paveiksliukas  

Aprašymas 
Kaina su 

montavimo darbais 

ir su visais 

mokesčiais 

 

- Valdymo komandų dialogo kodavimas; 

- Atskiras 128 bitų šifravimo raktas; 

- Įmontuotas integruotas akcelerometras judesiui 

nustatyti; 

- Integruotas 2,4 GHz modulis su "Bluetooth 4.2" 

mažos energijos palaikymu; 

- Transporto priemonės akumuliatoriaus įtampos 

stebėjimas; 

- Įdiegta blokavimo relė; 

- Būsenos išvestis papildomoms funkcijoms įjungti; 

- Antihijack 1 ir Antihijack 2; 

- „Pandect BT“ mobili aplikacija. 
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 270 EUR 

 

 

- kompaktiškas korpusas; 

- blokavimo signalo perdavimo grandinės; 

- 2 bekontakčiai 2,4GHz dažniu veikiantys raktai; 

- rakto nuskaitymo atstumas iki 5m; 

-  galimybė įprogramuoti iki 5 bekontakčių raktų; 

- automatinis blokavimo signalo perdavimas 

praėjus 40s po degimo išjungimo; 

- 2 skirtingi apsaugos prieš atvirą vagystę režimai; 

- 4 skaičių deaktyvavimo PIN kodas; 

- galimybė pasikeisti PIN kodą; 

- LED būsenos indikatorius; 

- zumeris, skirtas garsiniams signalams; 

- neigiamo poliškumo durų įėjimas; 

- teigiamo poliškumo degimo įėjimas.   

         140 EUR 

          

 


