Sygnalizatory cofania SMART BACKALARM®
Zalety użytkowe:
 Sygnalizatory cofania firmy BRIGADE radykalnie polepszają bezpieczeństwo przy
cofaniu pojazdami samochodowymi poprzez dzwiękowe poinformowanie wszystkich
osób znajdujących się za pojazdem lub w bezpośrednim jego otoczeniu. W ten sposób
minimalizuje się ryzyko wypadku z udziałem pracowników czy osób postronnych
 Rodzaj dźwięku emitowanego przez sygnalizatory kojarzy się jednoznacznie

z

sygnałem alarmowym (ostrzegającym przed zagrożeniem)i nie może być zignorowany
przez człowieka bezpośrednio w strefie zagrożenia
 Dzięki zaawansowanej technologii sygnalizator cofania mierząc natężenie dźwięku w
jego otoczeniu dostosowuje parametry sygnału ostrzegawczego tak aby był on
optymalny dla danych warunków pracy. W ten sposób sygnał dźwiękowy nie jest ani
za głośny ani za cichy ale zawsze na tyle głośny by ostrzegać a nie uprzykrzać życie
innym.
 Łatwy i prosty montaż bez poważnych ingerencji w układ sieci zasilającej pojazd
 Sygnalizatory cofania firmy BRIGADE posiadają znaki „CE“ oraz „e“ co gwarantuje
wysoką jakość produktów
 Solidna konstrukcja, brak iskrzenia elementów elektronicznych, pełna ochrona przed
błotem , wodą oraz wibracjami. Zapewnia to możliwość stosowania w trudnych
warunkach pracy czy to ze względu na duże zanieczyszczenie czy groźbę wybuchu
 Zwiększenie częstotliwości dźwięku ostrzegawczego do 1.9 kHz w porównaniu do
poprzednich modeli SA-901 i SA-917 gwarantuje skuteczne ostrzeganie nawet w
ekstremalnych warunkach środowiskowych
 Wytrzymała i trwała obudowa modeli SA-800 i SA-600 w porównaniu do
poprzednich modeli SA-901 i SA-917 została wykonana z materiału, który w 90%
podlega recyclingowi
 Wodoodporna obudowa klasy IP68
 Możliwość mycia urządzenia wodą lub parą pod dużym ciśnieniem
 Możliwość stosowania sygnalizatorów cofania firmy BRIGADE w szerokiej gamie
pojazdów, pracujących
zaludnionych

na co dzień w bliskim sąsiedztwie terenów gęsto

Sygnalizatory cofania SMART BACKALARM®
Sygnalizator SA - 800
Dane techniczne:
napięcie

12V-24V

natężenie dźwieku

87dB-112dB

częstotliwość dźwięku

1,9kHz

pobór prądu

300mA

wymiary (mm)

157(szerokość)x85(wysokość)x108(grubość)

wodoodporność

IP 68

Zalecane do stosowania w ciężarówkach, ładowarko-spycharkach, koparkach, pojazdach budowlanych.

Sygnalizator SA - 600
Dane techniczne:
natężenie dźwieku

87dB-107dB

pozostałe parametry j.w.

Sygnalizator SA - 400
Dane techniczne:
napięcie

12V-24V

natężenie dźwieku

87dB-102dB

częstotliwość dźwięku

1,25kHz

pobór prądu

200mA

wymiary (mm)

100(szerokość) x 72(wysokość) x 32(grubość)

wodoodporność

IP 68

Zalecane do stosowania w ciężarówkach, budowlanych.
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