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OPTIMX Ltd: RAMAR  dystrybutor na 
Europe kontynentaln ą

● Koncepcja i produkcja systemów 
na przechowywanie broni  dla 
pojazdów sił porządku 
publicznego, ochrona obiektow 
ochronnych i VIP.

● Urządzenie antywłamaniowe 
'runlock'  dla pojazdów inter-
wencyjnych.

Koncept :
● Zabezpieczenie broni w pojaz-

dach interwencyjnych.

● Optymizacja wnętrza 
samochodu.

● Zaprojektowany aby zminimali-
zować szkody cielesne w razie 
wypadku.

Design :
● Ze stali lub włókna węglowego.

● Wnętrze z wyściółką filcowaną.

● System oświetlenia 
wewnętrznego LED.

● Każdy rodzaj zamknięcia 
możliwy.

● Łatwa instalacja w pojezdzie.

Skrzynie na bro ń RAMAR  : dające sie 
zdemontować, zamocowane (stale) lub 
szufladkowe.

Propozycje rozwi ązań  najbardziej 
właściwych i dostosowanych do 
specyficznych potrzeb ka żdego 
klienta . 



DEVIL V 10 to nowa generacja urządzenia „RUNLOCK” czyli dający się 
zaprogramować system kontroli, podłączony do systemu łączności pojazdu. 

Urządzenie to posiada takie same funkcje jak DEVIL A0 i jednocześnie dostosowany 
jest do aktualnych rozwi ązań technologicznych stosowanych w pojazdach  :

→ kompatybilny z magistralami komunikacyjnymi typu CAN i LIN
→ administrowanie odrzutu karty-chip
→ możliwość zamknięcia pojazdu na odległość wykorzystania zamku 

centralnego przy włączonym silniku
→ montaż zajmuje zaledwie kilka minut

Zabezpieczenia antywłamaniowe bardziej rozbudowane : silnik automatycznie 
przestaje pracować gdy:

→ obroty silnika przekraczają dopuszczalną wartość
→ pojazd rusza
→ hamulec ręczny został zwolniony
→ dźwignia biegów (pojazdy z automatyczną skrzynia biegów) opuści 

położenie ”parking”
→ zastosowanie innych możliwości

Urządzenie antywłamaniowe  o nazwie “DEVIL” umożliwia pojazdom interwencyjnym 
oraz wszelkiego rodzaju służbom udającym się na miejsce zdarzenia, pozostawić 
bezpiecznie włączony silnik pojazdu przy jednoczesnym wyjęciu kluczyka ze stacyjki 
oraz zamknięciu drzwi. Jeżeli ktokolwiek spróbuje przestawić pojazd nie umieszczając 
kluczyka w stacyjce, silnik natychmiast zgaśnie.

Jest to idealne rozwi ązanie dla : 

→ służb porządku publicznego (policja, żandarmeria)
→ służb ratowniczych (ambulans, straż pożarna)
→ innych służb interwencyjnych np. pogotowie elektryczne, pogotowie 

gazowe, pomoc drogowa

oraz wszelkiego typu pojazdów, w których silnik jest źródłem zasilenia dla sprzętu 
pomocniczego.

Zastosowanie : → samochody
→ motocykle
→ samochody militarne
→ samochody ciężarowe

Można pozostawić włączone, bez ryzyka rozładowania akumulatora m.in. :

→ oznakowania świetlne (światła, reflektory, sygnalizatory ostrzegawcze np. 
„koguty”

→ radio
→ klimatyzacja ( np. dla psów-ratowników)
→ inny sprzęt specjalistyczny występujący w danym typie pojazdu

W sytuacji , gdy kluczyk nie zostanie ponownie umieszczony w stacyjce, urządzenie 
antywłamaniowe automatyczne wyłączy silnik gdy :

→ zwolniony zostanie hamulec ręczny
→ naciśnięty zostanie pedał hamulca nożnego
→ dźwignia biegów (pojazdy z automatyczną skrzynia biegów) opuści 

położenie ”parking”

RAMAR DEVIL zdobył opinię niezawodnego  i solidnego  urządzenia, będącego 
przykładem połączenia wysokiej jako ści  z dobra cen ą. Prosty , a zarazem 
skuteczny  DEVIL od dawna zapewnia bezpiecze ństwo pojazdom interwencyjnym 
różnego typu słu żb. 

RAMAR oferuje również swoją pomoc przy konfiguracji i dostosowuje się do 
specyficznych potrzeb klienta.

DEVIL A0-2E

DEVIL V10 - NOWOŚĆ !
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• Napięcie: 12V lub 24 V (prąd stały)

• Wyjścia: ◦ 2 oddzielne przewody o natężeniu 20A

◦ 1 przewód uziemienia dla lampki kontrolnej/diody 
świecącej, lub przy działaniu dodatkowego 
wyposażenia pomocniczego o natężeniu 10A

• Wejścia: ◦ 2 przewody o napięciu +12V z baterii (zasilanie 
DEVIL'a i Stycznik Świateł Stopu)

◦ 1 przewód uziemienia (hamulec ręczny)

◦ przycisk zapewniający połączenie z ziemią

• Wymiary urz ądzenia: 105 x 72 x 32 mm3

• Waga: 320gr

• Temperatura: -30°C do 85°C

• Łatwy montaż

• Hermetyczna obudowa

• Nie dostarczone: przyciski i opcjonalna lampka kontrolna, 
ponieważ dostosowane są do specyficznych potrzeb klienta i 
pojazdu

• Każdy egzemplarz DEVIL'a w końcowej fazie produkcji 
poddawany jest szczegółowej kontroli

• Ogólny schemat elektryczny zawiera wskazówki dotyczące 
podłączeń oraz instrukcję kontroli urządzenia w samochodzie

• Zgodny z normami 89/336/EEC i 95/54 EC

• Zalecany dla pojazdów służb ratowniczych wg „UK Home 
VIDG” (certyfikat zgodności Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Wielkiej Brytanii)

• 3 letnia gwarancja producenta

• Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii
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