Kamera- och
övervakningsrabatt
system 10%
under år 2020

Se dig själv i
fågelperspektiv!
Backeye® 360 HD är ett intelligent kamerasystem som ger
föraren en fullständig överblick av fordonet och det som
finns kring det, i realtid.
Alla fordon har döda vinklar – ytor som föraren inte kan se
p g a fordonets kaross eller utrustning. Backeye® 360 HD
dödar dessa döda vinklar.

Backeye®
360 HD

Snabb, många
valmöjligheter
och
kristallklar bild

Fyra vidvinkelkameror med exceptionell kapacitet placeras
på fordonets front, långsidor och baksida. De fångar upp
allt och de döda vinklarna är ett minne blott. Bildmaterialet
från dessa kameror bearbetas fortlöpande och presenteras i
en enda bild, med 360° fågelperspektiv. Systemet tar också
automatiskt bort eventuella ’fisheye’-effekter och ger en
klar, realtidsbild på förarens monitor.

PAKET 10”

med HD-monitor

27.500:(best.nr: 99460-2)

PAKET 7”

med HD-monitor

24.995:-

(best.nr: 99470-2)

För mer information och filmer, se bravision.se

7” HD-monitor
10” HD-monitor
Med touch och HD-upplösning
• Split 4 delar • 4 kameraingångar
• Upplösning: 1024 x 3 (RGB) x 600

5.495:-

Med touch och HD-upplösning
• 4 kameraingångar • Normal/spegelvänd bild
• Upplösning: 1024 x 3 (RGB) x 600

3.295:-

(best.nr: 90412)

(best.nr: 90416)

5” HD monitor
Knivskarp 5” med
HD-upplösning
• 4 kameraingångar

1.995:-

(best.nr: 90425)
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Backsense® Radar

Säkerhet
för stora fordon
i tuffa miljöer
Stora fordon med tunga arbetsuppgifter skapar också stora
risker. Stora fordon har dålig sikt och större döda vinklar,
just p g a sin storlek.
Och sikten blir inte bättre av att dessa fordon ofta jobbar i
trånga, smutsiga och mörka miljöer.
Artnr: 96020 BACKRADAR 3-30M,
PROGRAMMERBAR
Artnr: 96023 BACKRADAR 3M
Artnr: 96024 BACKRADAR 4,5M
Artnr: 96026 BACKRADAR 6M

15.995:11.225:12.225:13.795:-

0.0m 0.9m 1.8m 2.7m 3.6m 4.5m

Backsense® Radar har
programmeringsbara zoner

Backvarningssystem

Backscan

Förebygger backkollisioner och därmed skador på människor, andra
fordon och det egna fordonet. ”White sound” ger ett direkt lokaliserat
ljud, avgränsat till den zon där det finns risk för kollisioner. Larmet skapar
alltså inget onödigt buller.

Används för att föraren av ett fordon skall uppmärksamma personer och t.ex. hinder som befinner
sig i farozonerna. Kan också varna människor i
närområdet via yttre högtalarsystem.

• 12-24V
• IP68
• Dimensioner 127x76x65mm
• Livstidsgaranti

• 12-24V
• IP68
• Dimensioner
105x65x37mm (99597 & 99692)
105x65x32mm (99798 & 99691)
• Livstidsgaranti

• 12-24V
• IP68
• Arbetstemperatur: -30 till +80°C
• 2 års garanti

920:Artnr: 99692 BBS-92 - 92 dB 715:Artnr: 99798 BBS-87 - 87 dB 524:Artnr: 99691 BBS-82 - 82 dB 511:-

Artnr: 96001 Backsensorsystem

Artnr: 99797 SA-BBS-97
Självjusterande - 77-97 dB

1.399:-

Artnr: 99597 BBS-97 - 97 dB

3.933:Artnr: 96014 Sidosensorsystem 6.589:Artnr: 96003 Frontsensorsystem 2.995:-
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Smarta paketlösningar!
1. Välj kamera och notera artikelnumret (ex 93865)

Bra HD-kamera i
snygg design

HD-kamera
med visir

Klassisk backkamera
med HD-upplösning

ARTNR: 93865

ARTNR: 93866

ARTNR: 93867

EGENSKAPER
• HD 1080P
• Öppningsvinklel 150°
• 6 st IR-belysning
• 1/2.9” Sony CMOS
• Vattentålig IP69K
• TV-system: PAL/NTCS
• Storlek (BxHxD) 59x42x74 mm
• DC 12V

EGENSKAPER
• HD 1080P
• Öppningsvinkel 130°
• Uppvärmd
• 1/2.8” Sony CMOS
• TV-system: PAL/NTCS
• DC 12V

EGENSKAPER
• HD 1080P
• Öppningsvinklel 130° (65/110/130)
• 4 st IR-belysning (15m)
• Vattentålig IP69K
• Uppvärmd
• 1/2.8” Sony CMOS
• TV-system: PAL/NTCS
• Storlek (BxHxD) 83x51x75 mm
• DC 12V

HÅLLBARHET
• Vibrationstålig: 10G
• Arbetstemperatur: -20 till +70°C
• CE-märkt

HÅLLBARHET
• Vibrationstålig: 10G
• Arbetstemperatur: -20 till +70°C
• CE-märkt

Enbart kamera
Med 7” & kabel
Med 10” & kabel

1.695:4.495:6.495:-

Enbart kamera
Med 7” & kabel
Med 10” & kabel

1.995:4.495:6.495:-

HÅLLBARHET
• Vibrationstålig: 10G
• Arbetstemperatur: -30 till +70°C
• CE-märkt
Enbart kamera
Med 7” & kabel
Med 10” & kabel

1.595:3.795:5.895:-

2. Välj monitor Lägg till storleken på monitorn i artikelnumret (ex XXXXX-10)
7” HD-monitor med touch
• 4 kameraingångar
• Normal/spegelvänd bild

10” HD-monitor med touch
• Split 4 delar
• 4 kameraingångar

3. Välj längd på kabel (ingår i paketen)

Exempel

Lägg till längden på kabeln sist i artikelnumret (ex XXXXX-XX-15)

Kamera 93865,
10” monitor och 15 meter kabel

30 meter kabel
20 meter kabel
15 meter kabel (passar ej 93866)
10 meter kabel
5 meter kabel
3 meter kabel (passar ej 93866)

93865-10-15
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+

+

Säker sikt för din buss
360°

Övervakningskamera

Cykelkamera

Dörrkamera
Backspeglar

Hörnkamera
Backkamera
in- eller
utvändig

Frontkamera
Back scan
ADAS

Corner scan
Side scan

Front scan

Övervakningsspegel

Trådlöst kamerasystem
med 7” digital 2,4G trådlös splitt
monitor. Klarar upp till 4 kameror.
Klarar ca 120 meter i fri terräng.

Tålig vägspegel i akryl för
utfarter och korsningar.
Ram med reflexer.
80 x 60 cm.

Paketpris: 3.795:-

1.495:-

(best.nr 93983)

(best.nr 12614)

Glöm inte att beställa
rätt längd på kabeln
– det ingår i
kamerapaketen!

		 4-pin
30 meter kabel best.nr 93941
20 meter kabel best.nr 93940
15 meter kabel best.nr 93947
10 meter kabel best.nr 93946
5 meter kabel
best.nr 93945
3 meter kabel
best.nr 93944

Böksholmsvägen 9, SE 363 41 Braås
Telefon: +46 474-553 50 • sales@bravision.se • www.bravision.se
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5-pin
93951
93949
93948
91805

