NAPREDNI ASISTENČNI VARNOSTNI
SISTEMI ZA POMOČ VOZNIKU

Omogočamo varnejše delovno okolje osebam in operaterjem, ki so odgovorni za delovanje
vozil in težke mehanizacije v vsej industriji .
Omogočamo ublažitev tveganja z zmanjšanjem ali odpravo pojavnosti trkov, ki
zagotavljajo zmanjševanje zastojev vozil in strojev, izboljševanje učinkovitosti na delovnih
mestih, povečanje integritete blagovne znamke, pri-varčevanje denarja, ohraniti osebe in
premoženje v okolici delovanja težke opreme varno in brez škode.

Zagotavljanje Varnostnih rešitev v težki industriji od leta 1947

RUDARSTVO-KAMNOLOMI
Oblikovanje , Inženering & Proizvodnja, Prodaja
Testiranje v najtežjih pogojih
Proizvedeno za uporabo v nejtežjih pogojih

INDUSTRIJA
ODPADKOV
TRANSPORT

Aktivne varnostne rešitve

SKLADIŠČENJE
MANIPULACIJE

Robustna oblika
Senzor Radar - Monitor Kamera Video
Vodilni produkti na varnostnem področju

Za izbiro opreme glede na vozilo in namen delovanja obiščite www.radar-electronics.com
ali zahtevajte strokovni nasvet e-mail : info@radar-electronics.com / +386 3 GRADBENIŠTVO
4900 800 / Radar Electronics d.o.o.

URBANO OKOLJE

VRSTE IZDELKOV
RADARJI PREVIEW

PreView WorkZone

PreView Sentry

PreView Xtreme

PreView WorkSight

Področje detekcije

Nastavljivo od 3 m / 4,5 m Nastavljivo 3,5 m / 4 m / 6m Nastavljivo od 3 m do 10 m Nastavljivo od 0 m do 30 m

Dimenzije senzorja

11,1 cm x 23,5 cm x 4,4 cm 11,2 cm x 26,7 cm x 3,6 cm 19,2 cm x 18,7 cm x 6 cm

Štavilo con

1 cona

Temperatura
delovanja /skladiščenja
Odpornost udarci /
vibracije

AKTIVNI ALARM

SLIKA IN DETEKCIJA

LINK IN DETEKCIJA

5 con

Preview Side Defender

Fiksno 3 x 6 m

12,4 cm x 10,3 cm x 3,25
cm

12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm

5 con

1 cona

5 con

-40°C - +85°C / -55°C - +105°C -40°C - +85°C / -55°C - +105°C -40°C - +85°C / -55°C - +105°C -40°C - +85°C / -55°C - +105°C -40°C - +85°C / -55°C - +105°C

50 G / 25 G na vse tri osi

PreView Radar

50 G / 25 G na vse tri osi

PreView In-Cab Display

PreView V - Link

50 G / 25 G na vse tri osi

Razlićne aplikacije
zahtevajo različne rešitve
linij PreView Radarjev ,
sistema kamer in
zunanjega alarmnega
opozorila,ki tako
sestavljajo vrhunski
opozorilno varnostni
sistem.
SAS Alarm

PreView Plus
Kamera/Monitor

SAS Alarm
PreView Radar + Wireless Display

50 G / 25 G na vse tri osi

SAS Alarm

PreView Plus
Kamera/Monitor

PreView Radar

PreView Radar

50 G / 25 G na vse tri osi

PreView Radar

BREZŽIČNI SISTEM

S

Naše rešitve,ki so vključene
v težko industrijo nudijo
operaterjem oporo in
pomoč in omogočajo
vernejše razmere na cesti
in v delovnih okoljih.
SAS Alarm

Te osnovne specifikacije
sistemov zagotavljajo
izhodišče, iz katerega se lahko
zgradi celoten aktivni
varnostni sistem. Prosimo, da
se posvetuje z enim od naših
varnostnih strokovnjakov, da
sestavimo pravo rešitev za
vaše potrebe.
Zaščita senzorjev : IP69K

STRANSKA
DETEKCIJA

In CabDisplay + PreView SDRII Radar

Garancija senzorjev : 5 LET
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