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SAD1000  och SAD2000

Skydda ditt tunga fordon eller din arbetsmaskin!
Garos elektroniska startspärrsystem är speciellt konstruerade för att skydda tunga fordon som t.ex, 
lastbil, buss, hjullastare, traktor eller maskiner inom bygg, transport och skogssektorn mot stöld. 
Startspärrsystemen är robust utformade med smarta lösningar för att motverka manipulering och kringgå 
startspärrsystemet. Systemen har enkla att använda och är anpassade för flera användare. 

STARTSPÄRRSYSTEM

SAD1000 SAD2000

SAD1000 elektroniskt startspärrsystem
• 12 knappars tangentbord med alfanumerisk display
• 2 lysdioder, röd och grön
• 3 kodnivåer: master, manager och användare
• Alla koder (4 till 6 siffror) är programmerbara
• Timer för tiden mellan maskinstopp och automatisk aktivering 

av stöldskyddet
• Aktivera/deaktivera avstängning med tangentbord
• Aktivering av low power mode (ECO mode)
• Kodlås med rostfri kåpa för utanpåliggande montage, IP65
• Reläbox med 4 startspärrkretsar och kåpa i polykarbonat
• Startspärrkretsar: max 7,5A, två kretsar kan parallellkopplas 

till max 15A
• Elektronikkort skyddade med tropikinkapsling
• Kabellängd: kodlås 160 cm, reläbox: 150 cm
• Drivspänning 12 eller 24 V
• Strömförbrukning 12V: 17mA - 190mA (ECO mode 1,4mA)
• Strömförbrukning 24V: 14mA - 97 mA (ECO mode 2mA)
• Storlek kodlås: 65 x 92 x 18 mm
• Storlek reläbox: 70 x 150 x 50 mm
• Godkänd av Thatcham
• EMC standard: EN 13309
• Stöt och vibration: CE I 68-2-27 och 68-2-29
• Garos SAD1000 motsvarar kraven enligt normen för 

elektroniskt stöldskydd TFFN 901

SAD2000 elektroniskt startspärrsystem
• Nyckelläsare med touchpanel
• 2 touch kodnycklar (extra kodnycklar kan beställas)
• 1 lysdiod
• Nyckelläsare med rostfri kåpa för utanpåliggande montage, 

IP67
• Reläbox med 4 startspärrkretsar och kåpa i polykarbonat
• Startspärrkretsar: max 7,5A, två kretsar kan parallellkopplas 

till max 15A
• Elektronikkort skyddade med tropikinkapsling
• Kabellängd: kodlås 160 cm, reläbox: 150 cm
• Drivspänning 12 eller 24 V
• Strömförbrukning 12V: 17mA - 190mA (ECO mode 1,4mA)
• Strömförbrukning 24V: 14mA - 97 mA (ECO mode 2mA)
• Storlek kodlås: 65 x 92 x 18 mm
• Storlek reläbox: 70 x 150 x 50 mm
• Godkänd av Thatcham
• EMC standard: EN 13309
• Stöt och vibration: CE I 68-2-27 och 68-2-29
• Garos SAD2000 motsvarar kraven enligt normen för 

elektroniskt stöldskydd TFFN 901

Tillbehör till SAD2000: 
• Extra kodnyckel, obegränsat antal kan anslutas
• Extra kodnyckel, huvudkod för flera startspärrsystem


