
Roadscan FX
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?

Een veelzijdig security toestel
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Een combinatie van VEDR, digitale camera en camcorder

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

Voor gebruik in het voertuig (VEDR & CCTV) en ook buiten het voertuig (digitale camera/camcorder). Uitgevoerd met een

ingebouwd  "Nand Flash Memory" voor VEDR incident opnames en een verwisselbare SD-Card  voor de vol continue opname

registratie. De VEDR functie werkt ook bij afwezigheid van een SD-Card.  Een VEDR capaciteit tot 170 events van 30 sec elk.

Ingebouwde "G-force" sensoren zorgen voor de automatische video registratie (met datum en tijd gegevens)  van 10 sec vóór

tot 20 sec na het incident. Vol continue opnames tot 12 uur op een 4GB SD-card. Uitbreidbaar SD geheugen voor nog veel

grotere opname capaciteit. Parkeerplaats CCTV voertuig bewakingsfunctie. 
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opname tijd

een incident

Roadscan FX 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 /25 fps

Maximum energie verbruik

-40° ~ 85°  Celsius

350k / 320k

Video kwaliteit / snelheid

File formaat

640 x 480(VGA)320 x 240(QVGA)

Min Lichtintensiteit

Lenshoek

Speci"caties

Opname structuur

2,5W

Hardware installatie

Voeding spanning                 DC 12V/24V

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Camera chip

Maximum / Active pixel

Resolutie

1 lux

120 graden

30 sec clips (-10 sec / + 20 sec)

Opname duur eindeloos, overschrijfbaar

QVGA /25 fps

MEPG4

Data transfer SD-CARD(4 - 16 GB) /USB 2.0

Analyse software OS

Afmetingen in mm

W2000 / XP / VISTA/W7

89(b) x 56(h) x 26(d) mm

DC 9V/32V

Gewicht 120g
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De Roadscan Video Event Data Recorders (VEDR)

zijn aanwendbaar in een breed scala

van toepassingsgebieden

Rijopleidingen Personenvervoer BeveiligingTaxi’s
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Beveiligings opnames bij verlaten voertuig (CCTV)

De CCTV functie zorgt , wanneer u het voertuig heeft verlaten, voor het maken van bewaking opnames. Dit zal geen nadelige

gevolgen hebben voor de accu van u voertuig. De Roadscan FX schakelt zich automatisch uit wanneer het voltage van de accu te

sterk daalt om het "leeglopen" van de accu te voorkomen. De CCTV opname richting is vrij instelbaar dankzij de 360° roteerbaarheid

van het toestel.

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

Uitgerust met  2.4" LCD scherm op de achterzijde van het toestel voor instellingen en 

foto-video weergave direct op het toestel.  De FX  heeft een interne (oplaadbare)

lithium batterij voor gebruik van het toestel buiten het voertuig als "handheld"

camera/camcorder.

Beveiliging voertuig extern(vandalisme) / intern(inbraak) met CCTV functie


