
Alarme Cobra 4625 

Os mais recentes sistemas antifurto 

Afterfactory são ao mesmo tempo 

altamente sofisticados e fáceis de usar, 

pois são operados de maneira totalmente 

automática e transparente através do 

controle remoto original do veículo. 

Para uma instalação mais rápida e flexível, 

eles estão disponíveis em uma versão sem 

fio de conexão da sirene (4625) 

Uma plataforma serve para todos: todas 

as opções são disponibilizadas a partir da 

mesma plataforma. Projectado para ser totalmente compatível com uma ampla gama de 

protocolos de barramento CAN, também pode ser instalado em veículos não disponivel em 

CAN. O sistema pode ser fornecido na versão PLIP com ou sem controle remoto, na versão 

padrão ou sem fio, com um cartão de driver para maior segurança. Funções de segurança 

adicionais podem ser gerenciadas dependendo do mercado específico ou das necessidades do 

fabricante do carro: conexão com um pager enviando mensagens de alerta ou interface Wi-Fi, 

permitindo a interacção com o veículo a partir de um aplicativo de telefone inteligente. 

A arquitectura ideal em ambientes OES e Aftermarket. 

Principais recursos e benefícios 

Grande versatilidade: compatível com uma ampla gama de protocolos de barramento CAN e 

também se adequa a veículos não baseados em CAN, arquitectura totalmente escalável 

Facilidade de instalação e flexibilidade: graças à tecnologia sem fio, os tempos de montagem 

são reduzidos em 30% e a posição de instalação se torna mais flexível 

Suporte de personalização e instalador: pode ser facilmente personalizado para o veículo de 

destino, graças à compatibilidade com CAN. Totalmente programável através de uma 

ferramenta de programação e software dedicado 

Alta qualidade: perfeita integração com a electrónica do veículo, cumpre e excede os mais 

altos padrões automóvel 

Facilidade de uso: ao trancar e destrancar as portas do veículo usando o controle remoto 

original do veículo, o sistema é automaticamente armado e desarmado. 

 

Especificações  

• Imobilizador de motor 

• Baterias de Lithium 

• Ativação automática por 

desativação acidental 

(programável) 

• Saída adicional para buzina/sirene 

do carro (programável) 

• Proteção por contato (porta, capôt, 

vidros) 

• Proteção de ignição 

• Alarme sonoro (sirene wireless 

autoalimentada) 

• Alarme visual (piscas) 

• Built-in pré-definido de proteção 

ultra-sônica volumétrica 

• Driver card (opcional) 

• Função Anti-Carjacking 

(programável) 

• Saída para pager 
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