
Systemy kamer samochodowych są wielkim udoskonaleniem w porównaniu z 
wieloma lusterkami potrzebnymi do obserwacji martwych stref. Same lusterka tworzą 
dalsze martwe strefy i „przeciążenie informacyjne” dla kierowców, którzy nie wiedzą, 
gdzie najpierw patrzeć, a rozbite lub uszkodzone lusterka powodują kolejne problemy 
z widocznością. Monitory Backeye® pozwalają oglądać obrazy z wielu kamer na 
jednym monitorze; specjalne widoki są włączane, na przykład, przez wrzucenie biegu 
wstecznego. 

Systemy monitoringu wizyjnego są wykorzystywane w wielu zastosowaniach na 
drogach i poza nimi, aby spełnić wiele wymagań bhp i prawnych, włącznie z R46. 
Mogą eliminować martwe strefy, zapobiegając kosztownym uszkodzeniom pojazdów, 
a co ważniejsze, ratują życie.

• Zapobiegają wypadkom
• Poprawa w stosunku do standardowych lusterek
• Spełniają wymagania bhp
• Spokój ducha dla kierowców, pasażerów i przewoźników

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.

Systemy Kamer Monitoringu 
Monitory

Systemy monitoringu wizyjnego Brigade umożliwiają 
kierowcom i operatorom bezpieczne manewrowanie i jazdę.
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Monitory

Monitor 7” z serii Elite 

Monitor 7” z serii Elite 

Monitor 10,4” z serii Select

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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Systemy monitoringu wizyjnego są wykorzystywane w 
wielu zastosowaniach na drogach i poza nimi, aby spełnić 
wiele wymagań bhp i prawnych, włącznie z R46. Mogą 
eliminować martwe strefy, zapobiegając kosztownym 
uszkodzeniom pojazdów, a co ważniejsze, ratują życie. 

Monitory w kabinie kierowcy są ważnym składnikiem 
procesu bezpieczeństwa, dając kierowcy istotne 
informacje o otoczeniu pojazdów.

Niezależnie od tego, czy potrzeba podstawowego systemu 
kamery cofania, czy pełnego systemu specialnych kamer, 
możemy pomóc. Mające od jednego do wielu wejść kamer i 
automatyczne wyzwalacze, monitory Brigade będą działać 
w dowolnym zastosowaniu i w każdej branży, niezależnie 
od ilości podłączonych widoków z kamer.

Asortyment monitorów LCD rozciąga się od 
kompaktowego ekranu 5”, odpowiedniego dla mniejszych 
pojazdów użytkowych lub w przypadku ograniczonego 
miejsca w kabinie kierowcy, do 10,5” dla większych 
maszyn do ciężkiej pracy lub gdzie przez cały czas 
wymagane jest wiele obrazów.

Asortyment monitorów Brigade obejmuje modele z 
następującymi cechami:
•  Wbudowane opcje oglądania obrazów, między innymi  
 pojedynczy/podzielony/potrójny/poczwórny i  
 obraz-w-obrazie
• Wodoodporny
• Audio
• Znaczniki odległości na ekranie
• Przyciski zabezpieczenia przed ingerencją
• Homologacja R46
• Certyfikat wg ISO 13766:2006
• Automatyczne przełączanie PAL/NTSC
• Kompatybilny z samochodowymi rejestratorami   
 cyfrowymi oraz wizyjnymi systemami wykrywania   
 przeszkód firmy Brigade


