
Wszystkie pojazdy mają martwe strefy – obszary wokół pojazdu, które są dla 
kierowcy zasłonięte przez nadwozie lub osprzęt. Podczas manewrowania 
martwe strefy stanowią istotne niebezpieczeństwo dla wszystkiego lub 
wszystkich na drodze pojazdu oraz osłabiają zdolność kierowcy do 
bezpiecznej obsługi pojazdu. Lusterka i kamery z pojedynczym widokiem 
pomagają widzieć martwe strefy, ale mimo tej dodatkowej pomocy kierowca 
nadal może nie widzieć wszystkiego na drodze.
Backeye®360 jest inteligentnym systemem monitoringu wizyjnego  
zaprojektowanym do wspomagania manewrowania z niską prędkością 
poprzez zapewnienie kierowcy kompletnego widoku otoczenia pojazdu w 
czasie rzeczywistym.
• Eliminuje martwe strefy, poprawia bezpieczeństwo 
• Kompleksowy widok otoczenia na jednym monitorze 
• Zmniejsza liczbę kolizji z ludźmi i infrastrukturą np. znaki drogowe, barierki,  
   reklamy itp.

Backeye®360

Badania pokazały, że w czasie, jaki zajmuje sprawdzenie 
czterech lusterek, ocena, a potem reakcja na zagrożenia, 
nawet przy prędkościach rzędu zaledwie 5 km/h, pojazd 
może przejechać aż 10 m.

brigade.com.pl

O nas:
Brigade Electronics jest liderem na rynku urządzeń bezpieczeństwa dla 
wszystkich pojazdów użytkowych i budowlanych.
Kompletny asortyment urządzeń bezpieczeństwa Brigade pomaga kierowcy 
zapobiec kolizjom, chroniąc pracowników, pieszych i rowerzystów.



Backeye®360
Backeye®360 jest inteligentnym systemem monitoringu wizyjnego zaprojektowanym do  
wspomagania manewrowania z niską prędkością poprzez zapewnienie kierowcy 
kompletnego widoku otoczenia pojazdu w czasie rzeczywistym.

Jak to działa?

Ultra-szerokokątne kamery zamontowane z przodu, po bokach i z tyłu pojazdu filmują jego 
otoczenie wraz ze wszystkimi martwymi strefami. 

Obraz z wszystkich kamer jest przetwarzany tak, aby  
kierowca mógł obserwować 360 stopniowy widok z  
lotu ptaka na jedny monitorze.

Oprogramowanie natychmiast 
eliminuje również wszelkie 
zniekształcenia widoku otoczenia 
spowodowane obiektywem 
„rybie oko”, dając na monitorze 
kierowcy wyraźny obraz w czasie 
rzeczywistym.

Rzeczywisty obraz wyświetlany na monitorze  
systemu Backeye®360

Proszę odwiedzić naszą stronę internetową na której 
znajduje się więcej informacji, pełna gama rozwiązań 
poprawiających bezpieczeństwo oraz indywidualne 
specyfikacje w zależności od typu pojazdu. 

brigade.com.pl/360
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Backeye®360 będzie pracować 
dosłownie w każdym pojeździe 
jednoczłonowym lub maszynie, dużej 
czy małej, a odległość oglądanego 
obszaru można ustawić stosownie do 
zastosowania. 

System Backeye®360 są kompatybilne 
z cyfrowymi rejestratorami 
samochodowymi firmy Brigade.

Elastyczność systemów Brigade 
oznacza, że są to rozwiązania 
przydatne do zastosowań na drodze i 
poza nią.


