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HDA4000 är ett avancerat assistanssystem för föraren. Systemet består av en HD kamera 
för montering på vindrutans insida, en varningsdisplay och en huvudenhet. Det har fyra 
olika varningssystem: kollision, körfältsavvikelse, fotgängardetektering och avläsning av 
hastighetsskyltar. Dessutom har systemet HD videoinspelning, påminnelse för körpaus och 
mobilapp för WiFi kommunikation med systemet.

HDA4000
KOLLISIONSVARNARE 

HD High Definition 1080P

Kamera och huvudenhet med inspelning 
är utrustade med 1080P HD bild för bästa 
bildkvalitet. Kameran har WDR funktion för 
att motverka bländning i motljus vid svåra 
ljusförhållanden. Inspelning sker till micro 
SD kort på max 128 GB (upp till 40 tim 
inspelningstid) och blir kortet fullt skrivs den 
äldsta informationen över.

Tekniska egenskaper

• HD kamera 1080P, WDR (120dB)
• 1,5” OLED display med inbyggd 

högtalare
• Huvudenhet med inspelning (AVI)
• Micro SD kortläsare, max 128GB
• Inbyggd G-sensor
• 1 st AHD kameraingång
• 1 st CVBS monitorutgång
• 1 st utgång för OLED display
• Videokodning: H.264
• WiFi hotspot 802.11 b/g/n
• Drivspänning: 12/24V 
• Strömförbrukning: max 6W 
• Arbetstemperatur: -20° till +70°
• Storlek display: 48 x 42 x 20mm
• Storlek huvudenhet: 147 x 93 x 35mm
• Satsens innehåll: kamera, display, 

huvudenhet, WiFi antenn och kablage

Enkel kalibrering

För att få en perfekt funktion krävs att 
systemet kalibreras i samband med 
monteringen. Med mobilapplikationen görs 
detta mycket enkelt. Kalibrering utförs i flera 
steg med justering av kamerans vinkel, val 
av fordonstyp, mätning av fordonets bredd 
och kamerans monteringshöjd samt offset 
från fordonets mitt samt var motorhuv och 
horisont befinner sig i kamerans bild.

Mobilapplikation iPhone/Android

Mobilappen kan laddas ned gratis från 
Apple Store eller Google Play. Mobilappen 
ansluts till systemet via systemets WiFi 
hotspot funktion. Appen har funktioner 
för att visa kamerabilden live, ta kamera 
snapshots, playback av inspelad video, 
kalibrering och systeminställningar.


