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Registreert een �lmverslag en voertuig gegevens voor en na een incident of ongeval 

B E N E L U X

RCBI



De Roadscan DE is ontworpen om beelden en gegevens op te nemen
bij onverwachte incidenten of ongevallen wanneer u in uw voertuig rijdt. 

Op de weg en in de stad altijd een wakend oog.
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Roadscan DE registreert automatisch een �lmverslag met onweerlegbare
gegevens in het geval dat u betrokken raakt bij een onverwacht incident.
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Roadscan DE registreert onweerlegbare

beeld- en voertuiggegevens voor en na

het incident of auto-ongeval

3-as snelheidssensor registreert automatisch
in het geval van onverwachte bewegingen
van het voertuig.

Met het Roadscan Data Manager DE software
programma kunt u het �lmverslag en de
gegevens analyseren.



Analyse van de 3-as gegevens
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Registreert beelden van het incident of van het ongeval.
Registreert de 3-as versnelling-vertraging gegevens.
Registreert de datum en de tijd van het incident of van het ongeval.
Registreert beelden vanaf 14 seconden voor tot 6 seconden na het incident of ongeval.
Incident / ongeval totaal opname segment = 20 seconden.
Bewaard steeds de laatste 10 opnames in het geheugen.
Gemiddelde opname snelheid is 8 Frame/sec.
Automatische of handmatige opname mogelijkheid.
LED vertoning.



Eenvoudig gegevens downloaden met USB Flash stick
Eenvoudig gegevens analyseren met het software programma
Eenvoudig instellen van het toestel met PC /USB kabel

Software programma

Backup-batterij

Innovatie van het downloading proces
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2. Bevestig het systeem horizontaal ter
     hoogte van de achteruitkijkspiegel
     centraal op de voorruit.

5. Bevestig de Roadscan met de bijgeleverde
    installatiekit. De stroomkabel kan worden
    aangesloten op de sigarettenaansteker
    via de bijgeleverde adapter. Rechtstreekse
    aansluiting(met zekering) op een
    geschakeld contactpunt(met autosleutel)
    gebeurt bij voorkeur via een daarvoor
    bevoegd installateur / monteur.
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1. Verwijder de beschermlaag
    van de bevestigingstape.

3. Stel de installatie hoek in
    voor verticale uitlijning
    van de Roadscan DE
    (met stelschroef losgedraaid).

4. Eens de juiste hoek bepaald wordt het
    systeem de�nitief bevestigd door de
    stelschroef vast te draaien.



USB : USB 2.0

Norm. Operationeel Voltage : 12V/24

Software Programma OS :Windows 2000 / XP / Vista
Gewicht:  85g
Afmeting : 80 x 61 x 33 mm

Min.  Operationele helderheid : 1 Lux

Opslag Temperatuur: -40˚ ~ 85˚ graden(C)
Werkings Temperatuur:  -20˚ ~ 70˚ graden(C)
Max.  Stroom Consumtie : 3W

Gem. Opname Frame snelheid : 8 frame / sec.
Actual Camera Pixel : 320k
Max. Camera Pixel : 350k

Max. Operationeel Voltage : DC32V
Min. Operationeel Voltage : DC 8V

Camera Type:  kleur CMOS

Opname resolutie : 640 x 480 pixel

Importeur / Distributeur BENELUX RCBI B.V.
GSM(NL)     +31(0)6 - 53618876
GSM(B)        +32(0)495 - 518486
Fax                +31(0)164 - 602928
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Spoorstraat 7 -  U705
4702 VV Roosendaal
Nederland

info@roadscan.nl    info@roadscan.be
B E N E L U X

RCBI

Camera hoek:  90˚ graden


