
Hur Brigade kan hjälpa till 
Brigade Electronics är marknadsledande på säkerhetsprodukter, med lösningar 
som passar alla kommersiella fordon och mobila anläggningar.
Brigades kompletterande utbud av säkerhetsprodukter bidrar till att förhindra 
kollisioner genom att hjälpa föraren samtidigt som arbetare, fotgängare och 
cyklister skyddas.

Brigade gör vägar och arbetsplatser säkrare för alla. Oavsett var du är, är fordon 
och mobila anläggningar en fara, men oavsett om du arbetar on eller off road, 
fordon eller maskin, stor eller liten, kan Brigade hjälpa till. Brigade kan erbjuda en 
lösning för ett specifikt önskemål eller erbjuda rådgivning om du är ny gällande 
fordonssäkerhetssystem.
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Ultrasonic sensors Ultraljudssensorer
2, 3 eller 4 sensorsystem som informerar föraren om avståndet mellan fordonet och eventuella hinder, 
oavsett om de är rörliga eller stationära. Ökar säkerheten vid manövrering, backning i låg hastighet 
eller i närområdets och frontens döda vinklar där fotgängare och cyklister annars inte kan upptäckas.

MDR Mobil digital inspelare 
Genom att samtidigt spela in bilder från upp till åtta monterade kameror kan en digital inspelare ge bevis 
vid en händelse. Den låsbara hårddisken kan lagra upp till 1164 timmar data som enkelt kan nås via en 
dator eller laddas upp via 3G/4G-nätverket eller dedikerad WiFi.

Produktsortiment
Backeye®360 360° Kamerasystem
Backeye®360 är ett intelligent fyrkamerasystem som är utformat för att eliminera fordons döda vinklar 
och hjälpa till med manövrering vid låga hastigheter genom att förse föraren med en fullständig 360° 
vy av fordonet eller maskinen i en enda bild.

bbs-tek®
 White Sound® larm

Varningslarm är viktiga hörbara enheter för att varna fotgängare och arbetare runt ett fordon som 
manövrerar. bbs-tek® larmet är det säkraste och ändå tystaste på marknaden på grund av dess direkt 
lokaliserbara och riktade ljud. Alternativen inkluderar smarta larm som anpassar sig till omgivande 
ljudnivå och talande larm. bbs-tek® varningssignaler är patenterade av Brigade.

Backeye® Kamerasystem
Kamerasystem kan hjälpa till att eliminera fordons döda vinklar för att förhindra kollisioner. Kameror är 
tillgängliga för att täcka bak-, sido- och främre ytor såväl som interna vyer och övervakande 
fordonsspecifika funktioner. Flera kamerabilder kan ses på en enda invändig monitor.

Backsense® 
Radarsystem

Radarsystemet informerar föraren om avståndet mellan fordonet och hinder, oavsett om de rör sig 
eller är stationära, genom att ge en graderad hörbar och visuell varning. Backsense® Radar fungerar 
effektivt i svåra förhållanden och dålig sikt. Programmerbart system med skräddarsydda 
upptäcktsområden upp till 30m i längd och 10m i bredd.
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