


Apie ga i toją 

“teel-Mate  lyderiauja ti pasaulyje ga ykla 
mobiliosios elektronikos 

srityje. Įkurta  etais, “teel-Mate  yra 
profesionali gamykla, kuri 

gamina: 

  

• auto o ilių sig aliza ijas  
•parkavimo sistemas  

• pada gų slėgio atuoklius  
• GPS navigacijas  

• laisvų ra kų įra gą  
• audio aparatūrą  
• kitus automobiliams skirtus elektronikos 

priedus. 

“teel-Mate  – tai e tik prekės že klas, tai kultūra su užsidegi u suteikti geres ius produktus 
bei paslaugas klientams. 



Steelmate  parkavimo siste ų trumpas aprašy as 

 Šios parkavimo sistemos leidžia patogiai manevruoti auto o ilį teritorijoje, 

kurioje ažas matomumas. 

 

Steelmate parkavimo sistemos  yra skirstomos į: skirtas tik galui; su vaizdo kamera; skirtas 

priekiui ir galui; skirtas tik priekiui , belaides. 

 

  

“usipaži ki e plačiau.... 



Parkavimo sistemos, skirtos priekiui ir 

galui 

  

• “teel-Mate  parkavi o siste os, skirtos priekiui ir galui: 
• PTS800EX (ekra o ėra  

• PTS800MM (2 ekranai) 

•PTS800V (1 ekranas) 

“teel-Mate  PTS800 – 8 jutiklių parkavi o siste a. Ko plekte gali ūti garsiakal is, skirtas i for uoti apie artėja čią 
kliūtį, vie as ar a du ekra ai – priekiui ir galui (priklausomai nuo konkretaus sistemos modelio). Jei komplekte yra 

ekranas, atskiras garsiakalbis nereikalingas. 



Serija PTS800EX – priekiui ir galui, be 

ekra ų 

  

“teel-Mate  PTS800EX  jutiklių parkavi o siste a e ekra ų, tik su garsi iu sig alu. “iste a yra pil a, tačiau apie 
parkavi ą i dikuoja tik garsi iu sig alu. Artėja t kliūčiai girdi as daž es is pypsėji as. Esa t ustatyta  i i alia  
atstu ui iki kliūties girdi as ištisi is sig alas. Iš viso o tuoja i du garsiakal iai –  priekiui,  galui. Todėl le gva 

ustatyti, kur yra kliūtis. 

Pagri di ės savybės:  
• Prieš klaidi gus sig alus apsaugota te h ologija;  
•Fiksuoja atstu ą iki kliūties priekyje ir gale; 
• Su dviem blokais ir dviem garsiniais signalais;  

•Gali y ė priju gti M ir N serijos ekra us; 
•Įju gus degi ą auto atiškai siste a pati pasitikri a ar yra 
visi veikiantys davikliai;  

•Įju gus at uli ę pavarą aktyvuoja i ir ka pi iai davikliai; 
•Gali ių se sorių kliūties aptiki o atstu as ,  – 2,5m;  

•Prieki iai se soriai aktyvuojasi paspaudus sta dį likus ,  iki 
kliūties;  
•Prieki iai ka pi iai davikliai aktyvuojasi uspaudus sta dį 
likus 0,7 m  

• Automatinis radijos nutildinimas parkuojantis;  

•Reguliuojamas garsumas; 

•Lengvai atjungiami jutikliai, vandeniui, atsparios jungtys;  

• Ti ka viso s oro sąlygo s -40C +85C). 



Serija PTS800MM – priekiui ir galui, su 

ekranais 

“teel-Mate  PTS800MM -  jutiklių parkavi o siste a su dvie  
ekranais. Ekranų varia tus gali a deri ti ir kitaip. 1 ekranas skirtas 

priekiui, kitas – galui. Gali io ekra o rod e ys ato i per veidrodį. 
  
Pagri di ės savybės:  
•Rodmenys dviejuose ekranuose;  

•Ekra ai su skaičių rod e i is;  
•Pilna automobilio priekio ir galo apsauga;  

•Prieš klaidi gus sig alus apsaugota te h ologija;  
•Reguliuojamas garsas;  

•Įju gus degi ą auto atiškai siste a pati pasitikri a ar yra visi 
veikiantys davikliai;  

•Gali ių se sorių kliūties aptiki o atstu as ,  – 2,5m;  

•Prieki iai se soriai aktyvuojasi paspaudus sta dį likus ,  iki kliūties;  
•Prieki iai ka pi iai davikliai aktyvuojasi uspaudus sta dį likus ,    
•Lengvai atjungiami jutikliai, vandeniui atsparios jungtys; 

• Ti ka viso s oro sąlygo s -40C +85C). 
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Serijos PTS800V ekranai 

•Lengvas instaliavimas;  

•Mėly as LCD ekra as su iti  tiksliai rod e i is - 0.01m tikslumu;  

•Balso/audio perspėji o pasiri ki as;  
•Reguliuojamas garsumas; 

•Prieš klaidi gus sig alus apsaugota te h ologija; 
•Gali ių se sorių kliūties aptiki o atstu as ,  – 2,5m;  

•Prieki iai se soriai aktyvuojasi paspaudus sta dį likus ,  iki kliūties;  
•Prieki iai ka pi iai davikliai aktyvuojasi uspaudus sta dį likus ,    
•V7 – skirtas o tuoti prieki io stiklo viršuje;  
•V8 – su stogeliu uo saulės,skirtas o tuoti a t pa elės; 
•V2 – lankstosi kojelė, gali būti tvirti a as a t stiklo, pa elės, viršuje, apačioje. 
 

 

 

 

V2 V7 V8 



PTS400EX - parkavimo sistema galui 

be ekranų 

  
Pagri di ės savybės:  
•Gali priju gti ir ekra ą; 
•Prieš klaidi gus sig alus apsaugota te h ologija;  
•Reguliuojamas garsumas; 

•Įju gus degi ą auto atiškai siste a pati 
pasitikrina ar yra visi veikiantys davikliai;  

•Gali ių se sorių kliūties aptiki o atstu as ,  
– 2,5m;  

•Puiki apsauga nuo stipraus lietaus ; 

•Lengvai atjungiami jutikliai, vandeniui atsparios 

jungtys;  

•Ti ka viso s oro sąlygo s -40C +85C). 

“teel-Mate  PTS400EX -   jutiklių parkavi o siste a e ekra ų, tik su garsi iu sig alu. “iste a yra pil a, tačiau 
apie parkavi ą i dikuoja tik garsi iu sig alu. Artėja t kliūčiai girdi as daž es is pypsėji as. Esa t ustatyta  

i i alia  atstu ui iki kliūties girdi as ištisi is sig alas. Todėl le gva ustatyti, kur yra kliūtis.  



PTS400  - parkavimo sistema galui, su 

ekranu 
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“teel-Mate  PTS400  -  jutiklių parkavi o siste a 
su ekra u. Gali os įvairios ekra ų ko i a ijos. 
Gali io ekra o rod e ys ato i per veidrodį. 
  

Pagri di ės savybės:  
•Rodmenys viename ekrane;  

•  jutiklių parkavi o siste a,  
• pilna automobilio priekio ir galo apsauga;  

•Prieš klaidi gus sig alus apsaugota  
• technologija;  

•Reguliuojamas garsas;  

•Įju gus degi ą auto atiškai siste a pati  
• pasitikrina ar yra visi veikiantys davikliai; 

•Gali ių se sorių kliūties aptiki o atstu as ,  – 

2,5m;   

•Lengvai atjungiami jutikliai, vandeniui  

• atsparios jungtys;  

•Ti ka viso s oro sąlygo s -40C +85C).  



Parkavimo sistema priekiui PTS400EX-

F, be ekra ų 

  

Pagri di ės savybės: 
•Prieš klaidi gus sig alus apsaugota te h ologija;  
•Reguliuojamas garsas;  

•Įju gus degi ą auto atiškai siste a pati pasitikri a  
• ar yra visi veikiantys davikliai;  

•Prieki iai se soriai aktyvuojasi paspaudus sta dį likus ,  
iki kliūties;  
•Prieki iai ka pi iai davikliai aktyvuojasi uspaudus sta dį 
likus 0,7 m  

•Lengvai atjungiami jutikliai, vandeniui atsparios  

• jungtys;  

•Iti  tikslus kliūčių rody as.  
•Ti ka viso s oro sąlygo s -40C +85C) 

“teel-Mate  PTS400EX-F - 4 jutiklių parkavi o siste a e ekra o, tik su garsi iu sig alu. “iste a yra pil a, tačiau 
apie parkavi ą i dikuoja tik garsi iu sig alu. Artėja t kliūčiai girdi as daž es is pypsėji as. Esa t ustatyta  

i i alia  atstu ui iki kliūties girdi as ištisi is sig alas. Todėl le gva ustatyti, kur yra kliūtis. 
  



Parkavimo sistema priekiui – PTS400-F, su 

ekranu  

  

“teel-Mate  PTS400-F 4 jutiklių parkavi o siste a skirta auto o ilio priekiui. Mo tuoja as ekra as, kuris 
i for uoja apie atstu ą iki kliūties. 
 

Pagri di ės savybės: 
•Rodmenys viename ekrane;  

• Prieš klaidi gus sig alus apsaugota te h ologija;  
•Reguliuojamas garsas;  

•Įju gus degi ą auto atiškai siste a pati pasitikri a  
• ar yra visi veikiantys davikliai;  

•Prieki iai se soriai aktyvuojasi paspaudus sta dį likus ,  
iki kliūties;  
•Prieki iai ka pi iai davikliai aktyvuojasi uspaudus sta dį 
likus 0,7 m  

•Lengvai atjungiami jutikliai, vandeniui atsparios  

• jungtys;  

•Iti  tikslus kliūčių rody as.  
•Ti ka viso s oro sąlygo s -40C +85C) 
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Parkavimo sistema galui - PTSV401 su 

vaizdo kamera 

  

“teel-Mate  PTSV 401 – oder i,  jutiklių siste a su vaizdo ka era galui, skirta parkuoti savo auto o ilį 
patogiau ir saugiau. Yra garsiakal is. Artėja t kliūčiai girdi as daž es is pypsėji as. Esa t ustatyta  i i alia  
atstu ui iki kliūties girdi as ištisi is sig alas. Papildo ai ato as ka eros vaizdas reikali gas atskiras ekra as . 
Todėl le gva ustatyti, kur yra kliūtis. 
  Pagri di ės savybės:  
• Įju gus degi ą auto atiškai siste a pati pasitikri a ar yra 
visi veikiantys davikliai;  

•Mi i alia  apšvieti ui pritaikyta ka era su plačiu ste ėji o 
kampu  

• A/V ekrane atvaizduojamas tikslus atstumo rodymas ir 

vaizdas  

•Reguliuojamas garsas;  

•Gali ių se sorių kliūties aptiki o atstu as ,  – 2,5m;  

•Tinka originaliam A/V monitoriui;  

•Įvairūs ka eros tvirti i o varia tai;  
•PAL/NT“C rėži ai;  
• “ ūgia s , vi ra ijai ir va de iui  
• atspari kamera;  

•Lengvai atjungiami jutikliai;  

•Vandeniui atsparios jungtys; 



Parkavimo sistema galui - PTSV404 su 

vaizdo kamera ir monitoriumi 

  

“teel-Mate  PT“V  –  jutiklių parkavi o siste a galui su vaizdo ka era ir TFT o itoriu i. 

Pagri di ės savybės: 
•Ka era su  olių HD TFT o itoriu i;  
•Pagal i ės li ijos o itoriuje padės saugiau 
parkuotis;  

•Ekrane atvaizduojamas tikslus atstumo 

rodymas ir vaizdas;  

•Mi i alia  apšvieti ui pritaikyta ka era su 
plačiu ste ėji o ka pu; 
•Reguliuojamas garsas;   

•Automatinis jutiklio gedimo indentifikavimas; 

•Gali ių se sorių kliūties aptiki o atstu as 
0,1m – 2,5m;   

•Laikrodžio ar a kale doriaus fu k ija;  
•Prieš klaidi gus sig alus apsaugota  
• technologija;  



Steelmate PTS400QC (12-24V) 

Steel Mate PTS 400Q-COM - oder i siste a su elaidžiu ekra u. Ši siste a pritaikyta su kiaja  
krovininiam bei keleiviniam transportui. 

Pagri di ės savybės: 
•Reakcijos laikas 0,08s 

•Garsumo reguliavimas 

•Padidi tas jutiklių jautru as: ,  ~ 2,5m 

•Belaidis ekranas, galimas atstumas tarp 

ekrano ir valdymo bloko iki 30 m 

•Išoriškai tvirti a i jutikliai ereikali gas 
įleidi as  

Veikimo principas. 

Tra sporto prie o ės gale su o tuoja i  ultragarsi iai jutikliai. Įju gus at uli ę pavarą, jutikliai pradeda atuoti 
ir pateiki ėti vaizdi ę i for a ią ekra e ir garsi ę i for a iją pyptelėji ų pagal a. Ekra e gali a atyti, kurioje 
pusėje la iau artėja a prie kliūties. Taip pat artėji ą prie kliūties gali a išgirsti iš vis daž ėja čių pyptelėji ų. Kai 
kliūtis yra visai arti girdi as ištisi is garso sig alas. 



Parkavimo jutikliai 

  

Prireikus pakeisti vie ą ar kelis parkavi o siste os jutiklius, tą gali a le gvai padaryti. Tereikia pasiri kti, kuris 
jutiklis uvo su o tuotas. Visų jutiklių veiki o ypaty ės tos pačios, skirtu as - adapterių gali y ė – a t vie ų 
daviklių gali a dėti adapterius, a t kitų - negalima. 

14D  Prie šio jutiklio papildomi žiedai 
nesideda; 

 

14D-12 - gali a keisti žiedus. 
Parduodami:  juodi blizgūs, juodi 

matiniai, sidabriniai ir balti jutikliai. 

Komplektuose su 14D-12 jutikliais yra 

visi įmanomi kampai. 

 

14D-10 šį jutiklį gali a priskirti prie 
universalaus, nes turi stambesnes 

gumas ir su jutikliais gali tikti į 
įvaires io dia etro skyles; 
 

12B-09 - šie davikliai turi daugiau 
priedų. Uždeda t žiedus dides iu 
posvyrio kampu taip pat galima keisti 

posvyrio ka pą.  

Jutiklių rūšys: 

Mo tuoja i iš ba perio vidi ės pusės Mo tuoja i iš ba perio išorės 

14S-33 Atrodo kaip gamyklinis (OE) 

  

 

14D-13 Atrodo kaip gamyklinis (OE) 

 



Jutiklių uotraukos ir para etrai o tuoja i iš 
ba perio vidi ės pusės  

  

14S-33 
Jutiklio skylės diametras: 25mm 

Gylis: 23mm 

14D-13 
Jutiklio skylės diametras: 15,9mm 

Gylis: 20mm 

 



Jutiklių uotraukos ir para etrai o tuoja i iš 
ba perio išorės  

  

14D 
Jutiklio skylės diametras: 20mm 

Jutiklio galvutės de gia as plotis:  

Gylis: 22mm 

14D-12 
Jutiklio skylės diametras: 18,4mm 

Jutiklio galvutės de gia as plotis :  

Gylis: 20mm 

14D-10 
Jutiklio skylės  diametras: 18,5mm 

Jutiklio galvutės de gia as plotis: ,  

Gylis: 23,8mm 

12B-09 
Jutiklio skylės diametras: 18,5mm 

Jutiklio galvutės de gia as plotis:  

Gylis: 24mm 



Jutiklių palygi i as 

Jutiklis 

Jutiklio tipas – 

o tuoja as iš vidi ės ar 
išori ės ba perio pusės 

Jutiklio skylės 

diametras, mm: 

Jutiklio galvutės 
dengiamas plotis, mm: 

Gylis, mm: Komentarai: 

14S-33 Vidi ės 25 23 Atrodo kaip gamyklinis (OE) 

14D-13 Vidi ės 15,9 20 Atrodo kaip gamyklinis (OE) 

14D Išori ės 20 22 22 

14D-12 Išori ės 18,4 23 20 

Gali a keisti žiedus. Komplektuose su 14D-

12 jutikliais yra visi įmanomi kampai. 

14D-10 Išori ės 18.5 25,1 23,8 

Šo ai gu i iai, tai - kaip universalus daviklis.  

12B-09 Išori ės 18,5 22 24 

Nuo šiol šiuos daviklius keičia 14D-12. 



“u o tuotų jutiklių uotraukos iš vidi ės ba perio 
pusės  

  

14S-33 
Jutiklio skylės dia etras: 25mm 

Gylis: 23mm 

14D-13 
Jutiklio skylės diametras: 18,4mm 

Gylis: 20mm 

 



  

Parkavi o jutiklių B‐ 9 ir 4D-12 palyginimas 

14D-12 po montavimo 



Parkavi o jutiklių B‐ 9 ir 4D-12 palyginimas 

  

12B-09 po montavimo 



Parkavi o jutiklių B‐ 9 ir 4D-12 palyginimas - 

  

•Mažes is tarpas tarp jutiklio galvutės ir a perio –  ažiau vietos kauptis lietaus va de iui ar 
sniegui; 

•“pyruoklė pakeista siliko u – gau a as ažes is rezo a sas su etali iu a periu; 
•14mm  jutiklio pagrindas yra stabilesnis nei 12mm; 

•Patogiau pakeisti jutiklio da gtelio ka pą. 

Kuo 14D-12 yra geriau? 



Parkavimo jutikliai 

  

Kodėl iš vidi ės ba perio pusės o tuoja i jutikliai yra gerai? 

•Šie jutikliai prisitaiko prie a perio storio – 

vaizdas atiti ka tą, kuris gau a as ga ykliu 
ūdu; 
•Reikali gos skylės plotis – tik 16 mm; 

•Pradinis jutiklio kampas –  laips ių. Tai reiškia, jis 
yra visiškai ploksčias a perio paviršiui. 
 



Parkavi o jutiklių dažy as 

  

 “ta dartiškai jutikliai ū a:  
•Juodos spalvos;  

•“ida ri ės spalvos;  
•Baltos spalvos 

•Juodos ati ės 

 

•Galime pritaikyti kitą spalvą. Daviklius gali a dažyti esa a auto o ilio 
spalva. 

 



Apie Steelmate parkavimo sistemas 

bendrai 

  

• Lengvai atjungiami jutikliai,vandeniui atsparios jungtys; 

•Ti ka viso s oro sąlygo s -40C +85C); 

•Įju gus degi ą auto atiškai siste a pati pasitikri a ar yra visi 
veikiantys davikliai;  

•Reguliuojamas garsumas; 

•Kai kurie ekra ai turi also/audio perspėji o pasiri ki o 
fu iją;  
•Kai kurie PT“  M serijos ekra ai gali ūti o tuoja i tiek 
priekyje, tiek gale, jų skaičiai turi veidrodi į atvaizdavi ą;  
•Apmokymo funkcija automobiliams su vilkimo kabliu, 

atsargi iu ratu, ar kitokiu išsikiši u auto o ilio gale  
efiksavi as kliūties uo auto o ilio a perio ;  
• Prieš klaidi gus sig alus apsaugota te h ologija;  
•Gali ių se sorių kliūties aptiki o atstu as ,  – 2,5m;  

•Prieki iai se soriai aktyvuojasi paspaudus sta dį likus ,  iki 
kliūties;  
•Prieki iai ka pi iai davikliai aktyvuojasi uspaudus sta dį likus 
0,7 m  

•Platus daviklių pasiri ki as: 
1. Integruojami davikliai, kurie atrodo kaip gamykliniai (OE) 

2. U iversalūs 

3. Kiti su galimybe keisti kampus ir naudoti priedus, tokius, 

kaip adapteriai o tuoja t į etali į a perį. 



Kodėl verta išba dyti “teel ate  parkavi o siste as? 

 

Naudojant šias siste as patogiai parkuosite auto o ilį ar su kveži į et kurioje vietoje. “iūlo as 
platus parkavi o siste ų pasiri ki as – apie kliūtį Ju s pra eš garsi iu sig alu ar a vaizdu 
ekra ėlyje. Taip pat galite pasiri kti, ar reikali ga parkavi o siste a priekiui, ar galui. Atstu o 
jutikliai puikiai tiks Jūsų a periui. Pari ksi e ti ka ą spalvą. 
 


