
Alarmy cofania są urządzeniami ostrzegającymi wszystkich na drodze pojazdu o  
jego ruchu wstecz. Alarmy dźwiękowe wprowadzono w Europie w latach 70-tych.  
Stanowiły one ważny krok ku bezpieczeństwu, ale z czasem okazało się, że 
towarzyszy im kilka nieodłącznych problemów, zwłaszcza dotyczących wpływu na 
środowisko, ale również związanych z bezpieczeństwem – a przecież właśnie dlatego 
je wprowadzono. Teraz mamy o wiele lepszą alternatywę.

bbs-tek® White Sound® alarmy cofania
•  Wieloczęstotliwościowe alarmy cofania bbs-tek® wykorzystują szeroki zakres  
 częstotliwości białego szumu. Umożliwia to słuchaczowi natychmiastową   
 lokalizację źródła i kierunku dźwięku.
• Alarmy cofania bbs-tek® White Sound® wydają dźwięk „szy-szy”, który jest   
 delikatny dla ucha i szybko cichnie, co oznacza, że alarm słychać tylko w strefie  
 niebezpiecznej.
• Dźwięk z bbs-tek® szybko cichnie poza strefą niebezpieczną, co oznacza, że alarmy  
 nie powodują uciążliwości hałasu, a tym samym eliminowane są skargi na hałas.

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.

Sygnalizatory Cofania  
i Ostrzegawcze

Wszystkie alarmy ostrzegawcze i cofania bbs-tek® White 
Sound mają dożywotnią gwarancję.
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bbs-tek® Alarmy  
cofania
Dlaczego wybrać bbs-tek® a nie klasyczne alarmy tonowe?
• Dźwięk łatwy do zlokalizowania 
 Wieloczęstotliwościowe alarmy cofania bbs-tek® wykorzystują szeroki zakres    
 częstotliwości białego szumu. Umożliwia to słuchaczowi natychmiastową lokalizację źródła  
 i kierunku dźwięku. Dźwięk szerokopasmowy zwiększa również szanse na usłyszenie   
 alarmu pracownikom stosującym ochronniki słuchu i osobom niedosłyszącym.

• Słychać tylko tam, gdzie trzeba 
 Alarmy cofania bbs-tek® White Sound® wydają dźwięk „szy-szy”, który jest delikatny   
 dla ucha i szybko cichnie, co oznacza, że alarm słychać tylko w strefie niebezpiecznej.

• Ciszej, ale bezpieczniej 
 Dźwięk z bbs-tek® szybko cichnie poza strefą niebezpieczną, co oznacza, że alarmy nie  
 powodują uciążliwości hałasu, a tym samym eliminowane są skargi na hałas. 
 
 Co więcej, dzięki zakresowi wielu częstotliwości, alarmy White Sound® mogą skutecznie  
 pracować o 5 decybeli ciszej niż konwencjonalny alarm dźwiękowy. 
 
 Alarmy cofania bbs-tek® White Sound® mają aprobatę Noise Abatment Society i został  
 im nadany znak Quiet Mark dzięki korzyściom, jakie przynoszą środowisku.

Inteligentny bbs-tek®

Opatentowane przez nas sygnalizatory (czujniki)  
cofania white sound to nie tylko 
najbezpieczniejsze sygnalizatory na świecie 
umożliwiające natychmiastową lokalizację i 
wyposażone w mikrofony kierunkowe. Dzięki 
zdolności do samoregulacji są one także 
najbardziej inteligentne. Sygnalizator cofania 
bbs-tek smart automatycznie dopasowuje 
poziom dźwięku o 5-10 decybeli powyżej hałasu 
otoczenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do 
użycia w środowiskach o zmiennym poziomie 
hałasu.
• Automatycznie dopasowuje poziom dźwięku  
   o 5-10 decybeli powyżej hałasu otoczenia
• Idealnie nadaje się do pracy w środowiskach  
   o zmiennym poziomie hałasu

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