
Roadscan PRO
Video Event Data Recorder

Uw partner in het verkeer

De Roadscan Video Event Data Recorders zijn geavanceerde

voertuig camera systemen. De toestellen zijn ontworpen om 

automatisch beelden en gegevens van slechts en alleen

incidenten of ongevallen vast te leggen. De gebruiker heeft

eveneens de keuze om zich te voorzien in zelfgemaakte

opnames. De feitelijke situatie wordt opgeslagen, van ontstaan

tot en met de a!oop. Het toestel is toepasbaar in elk type van

voertuig, eenvoudig te installeren en gemakkelijk in gebruik.

Waarom een Roadscan aanscha�en?

Uitgevoerd met een ingebouwd  "Nand Flash Memory" voor VEDR incident opnames en een verwisselbare SD-Card  voor vol

continue opname registratie. De VEDR functie werkt ook bij afwezigheid van een SD-Card. Een VEDR capaciteit van 60 events

van 30 sec elk. Ingebouwde "G-force" sensoren zorgen voor de automatische video registratie (met datum en tijd gegevens) 

van 15 sec vóór tot 15 sec na het incident. Een volcontinue opname capaciteit van mininum 2 uur, uitbreidbaar tot max 25 uur. 

Instelbare geluidsopname functie. Ingebouwde GPS voor locatiebepaling, snelheidsregistratie, digitale tachometer (DT) functie, 

gereden route weergave.  Grote “panic” button, aansluitbaarheid van externe “security” schakelaar(s). Een krachtig toestel voor

individu of bedrijf (geleverd incl. !eetmanagement software met Google map en printfunctie).

Een veelzijdig security toestel
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De VEDR met GPS en !eet functionaliteit

Geschikt voor elk voertuig (12V / 24V)

Een betrouwbare, krachtige en altijd

aanwezige getuige.

Spitstechnologie in compacte behuizing

Eenvoudig in gebruik

Betaalbare prijs

Ingebouwde G-krachten sensoren

Inclusief installatiekit

Inclusief analyse programma

+15 sec.-15 sec. 0 sec.
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opname tijd

een incident

Roadscan PRO software in werking

opname tijd
segment van 30 sec.

Zet aan tot een veilig en kostenbesparend

rijgedrag



Min/Max voeding spanning       

-20° ~ 70° Celsius

kleur CMOS

VGA /24 fps

Maximum energie verbruik

-40° ~ 85°  Celsius

350k / 320k

Video kwaliteit / snelheid

File formaat

640 x 480(VGA)

Min Lichtintensiteit

Lenshoek

Speci"caties

Opname structuur

3W

Rit registratie van route en snelheid gegevens.

Registreert en laat analyse toe van de totale afgelegde route en de afgelegde weg

per rijtijd segment.

Hardware installatie

Voeding spanning                 DC 12V/24V

Bedrijfstemperatuur

Registreert van elke rijtijd periode de GPS locatie coördinaten (elke 10 seconden).

Opslagtemperatuur

Camera chip

Maximum / Active pixel

Resolutie

1 lux

120 graden

30 sec clips (-15 sec / + 15 sec)

Opname duur eindeloos, overschrijfbaar

QVGA /24 fps

MEPG4

Data transfer SD-CARD(2 - 16GB) /USB 2.0

Analyse software OS

Afmetingen in mm

W2000 / XP / VISTA/W7

91(b) x 88(h) x 40(d) mm

DC 9V/32V

Gewicht 120g
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Traject gegevens - Controle -  Analyse functie (bij ontvangst GPS signaal)
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De Roadscan Video Event Data Recorders (VEDR)

zijn aanwendbaar in een breed scala

van toepassingsgebieden

Hulpdiensten Personenvervoer Transportsector

RijopleidingenBeveiliging Openbaar vervoer

Taxi’s

Digitale Tachometer (DT) functie. 
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Registreert en laat analyse toe van de datum, tijd, latitude en longtitude.

Importeur / Distributeur BENELUX RCBI B.V.

GSM(NL)     +31(0)6 - 53618876

GSM(B)        +32(0)495 - 518486

Fax                +31(0)164 - 602928

www.roadscan.nl       www.roadscan.beVoor meer informatie:

Spoorstraat 7 -  U705

4702 VV Roosendaal

Nederland

info@roadscan.nl        info@roadscan.be

Registreert de gereden snelheid, e$ectieve rijtijd en stilstandtijd per route.


