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1. Informacje ogólne 

Elektroniczny asystent parkowania PBEA01 umożliwia pomiar odległości pojazd-budynek oraz 
sygnalizację świetlną zarówno dla kierowców jak i załogi magazynu. Kierowca pojazdu otrzymuje 
precyzyjny sygnał o tym kiedy rozpocząć dohamowanie oraz kiedy się zatrzymać. Pozwala to na 
dokładne, szybsze zadokowanie bez konieczności czasochłonnych poprawek. Sygnalizator wewnętrzny 
informuje załogę magazynu o tym kiedy może bezpiecznie rozpocząć przeładunek. System posiada 
zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia lub nie podłączenia czujnika ultradźwiękowego (pulsujące 
czerwone światło na obu sygnalizatorach) 
  
Zalety systemu: 

 Zwiększa bezpieczeństwo dokowania 

 Oszczędność czasu 

 Zmniejsza zużycie odbojów najazdowych 

 Może (w pewnych sytuacjach) doprowadzić do całkowite wyeliminowania odbojów najazdowych 

 Sygnalizacja zadokowanego pojazdu możliwość sygnalizacji zakończenia przeładunku bez 
opuszczania magazynu (szczególnie przydatne przy bramach bez okienek) 
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1.1 Skład zestawu 
 
 
Sygnalizator zewnętrzny, 3-kolory 
 

 Dla kierowcy dokującego pojazdu 

 Dobrze widoczny w lusterku kierowcy  

 Dodatkowo wzmocniony pałąkami montażowymi z obu 
stron, co zapewnia odporność na zmienne warunki 
atmosferyczne 

 Wyprowadzony przewód podłączeniowy do sterownika 
systemu 

 
 
Sygnalizator wewnętrzny, 2-kolory 
 

 Dla obsługi wewnątrz stanowiska przeładunkowego 

 Wyprowadzony przewód podłączeniowy do sterownika 
systemu 
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Sterownik systemu 
 

 Obudowa wyposażona w dławnice kablowe 
pozwalające na wprowadzenie przewodów  
z zachowaniem wysokiej klasy szczelności (IP65) 

 
 
Czujnik ultradźwiękowy 
 

 Duży zakres wykrywania 

 Specjalna stalowa obudowa zapobiegającej 
uszkodzeniu lub zniszczeniu 

 Możliwość regulacji kąta wykrywania czujnika 
 

 
Pozostałe elementy 
 

 Przycisk zezwolenia (do montażu we froncie obudowy sterownika) 

 Wiązka kablowa służąca do połączenia sterownika systemu ze sterownikiem pomostu 
(zasilanie, przycisk zezwolenia) 

 Elementy montażowe czujnika 
 

1.2 Parametry techniczne 
 

                 Parametr techniczny Wartość 

Napięcie zasilania 24V DC 

Pobór prądu modułu sterującego < 15 mA 

Częstotliwość sczytywania odległości 10 Hz 

Zakres temperatury pracy -40°C ÷ 55°C 

Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IP 65 

 

2. Zasada działania 
              

Asystent parkowania PBEA01 wykorzystuję nowoczesny czujnik ultradźwiękowy do pomiaru odległości 

pomiędzy rampą przeładunkową a dokującym pojazdem. Kolor zielony na zewnętrznym sygnalizatorze 

informuje kierowcę że stanowisko jest gotowe do przyjęcia pojazdu. Kolor żółty nakazuje spowolnienie  
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i rozpoczęcie procesu hamowania, czerwony zaś informuje o tym że pojazd znajduje się w optymalnym 

położenie względem rampy i musi się zatrzymać. Sygnalizator wewnętrzny informuję załogę  

o zadokowaniu pojazdu zielonym światłem. Wtedy również można rozpocząć bezpieczny proces 

przeładunku towarów. Dodatkowy przycisk zezwolenia na odjazd pozwala na poinformowanie kierowcy 

(zielonym światłem sygnalizatora zewnętrznego) o tym że przeładunek został zakończony i może 

bezpiecznie opuścić dok. Rozwiązanie to umożliwia „komunikacje” pomiędzy załogą stanowiska 

przeładunkowego a kierowcą bez opuszczania magazynu.  

 

Odległość Wieża montowana na zewnątrz Wieża montowana wewnątrz 

Większa od górnego zakresu Zielony Czerwony 

Pomiędzy dolnym i górnym 
zakresem 

Żółty Czerwony 

Mniejsza od dolnego zakresu Czerwony Zielony (po 15 sek) 
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3. Montaż 
 

Uogólniony montaż przy pomostach z klapą 

uchylną 

Uogólniony montaż przy pomostach z wysuwem 

telskopowym 

 
Montaż na przedniej belce pomostu 

 
Montaż czołowy na przedniej belce pomostu 

 

Należy pamiętać że sposób montażu należy zweryfikować osobno dla każdego stanowiska 

przeładunkowego, w szczególności jeśli chodzi o pomosty niestandardowe oraz rozwiązania specjalne. 

 


