
W branżach takich jak przemysł wydobywczy, rolnictwo i budownictwo 
wykorzystywane są maszyny i urządzenia, które z natury stanowią 
zagrożenie, jeżeli nie są bezpiecznie obsługiwane. Martwe strefy w tych 
pojazdach są coraz większe i obejmują nie tylko tył i stronę pasażera, lecz 
także przód, zwłaszcza przy podwyższonej pozycji kierowcy.
Radar Backsense® do pracy w trudnych warunkach został zaprojektowany 
aby wykrywać ludzi i obiekty znajdujące się w martwych strefach, znacząco 
zmniejszając liczbę wypadków.
• Tylko w Brigade 
• Regulowana charakterystyka kierunkowości w celu zminimalizowania  
 fałszywych ostrzeżeń 
• Intuicyjny w obsłudze wyświetlacz z sygnalizacją wizualną oraz dźwiękową  
 (możliwość regulacji dźwięku) 
• Odpowiedni do zastosowań zarówno na drodze, jak i poza nią 
• Do ciężkiej pracy – zaprojektowany do trudnych warunków pogodowych i  
 wszystkich terenów

Backsense® Radarowe 
Wykrywanie Przeszkód

40% wypadków śmiertelnych w kamieniołomach i 
kopalniach odkrywkowych spowodowana jest przez 
będące w ruchu pojazdy, a do 70% kolizji dochodzi przy  
niskich prędkościach ze względu na ograniczoną 
widoczność.

brigade.com.pl

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.



Backsense® Radar
Radar Backsense® został zaprojektowany aby wykrywać ludzi i obiekty znajdujące się w 
martwych strefach podczas pracy w trudnych warunkach, znacząco zmniejszając liczbę 
wypadków. Wykrywa ruchome i stacjonarne obiekty, zapewniając wizualne i dźwiękowe 
ostrzeżenia  - alarmujące operatora, którego uwaga nie może być skupiona na wszystkich 
strefach zagrożenia.

Cechy i zalety
Radar Backsense® wykorzystuje technikę fali ciągłej z modulacją częstotliwości (FMCW), nadając 
sygnał ciągły o zmiennej częstotliwości z niepowtarzalnymi znacznikami czasowymi dla każdej 
fali. Czas fali powrotnej jest mierzony w odniesieniu do znacznika bez potrzeby przerywania 
transmisji radarowej. Zwiększa to dokładność detekcji w porównaniu z alternatywnymi  
produktami radarowymi stosującymi technikę impulsową, które nadają impuls radarowy,  
a potem nasłuchują fali powrotnej.

Backsense® jest dostępny w 3 modelach o 
nastawionej wstępnie szerokości i długości z  
całkowicie programowalnym radarem, co pozwala  
na kompletną regulację charakterystyki 
kierunkowości i obszaru detekcji. Rozproszenie i  
długość wiązki można ustawić na szerokość 
pojazdu lub dalej (od 2 m do 10 m szerokości i od 3 
m do 30 m długości), a indywidualnie dostosowane 
obszary detekcji można ustawić z uwzględnieniem 
w kalibracji stałych obiektów lub nadwozia.

•  Intuicyjny w obsłudze wyświetlacz z sygnalizacją  
 wizualną oraz dźwiękową (możliwość regulacji  
 dźwięku)
• Technologia radaru fali ciągłej z modulacją   
 częstotliwości
• Regulowana charakterystyka kierunkowości w  
 celu zminimalizowania fałszywych ostrzeżeń
• Doskonałe wykrywanie bliskiego zasięgu
• Odpowiedni do zastosowań zarówno na drodze,  
 jak i poza nią
• Do ciężkiej pracy – zaprojektowany do trudnych  
 warunków pogodowych i wszystkich terenów
• Odporny na wilgoć, pył, drgania, ciepło, zimno,  
 promieniowanie UV, śnieg, lód, silny wiatr,  
 wodę i błoto
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Przykład zaprogramowania stref

Proszę odwiedzić naszą stronę internetową na której 
znajduje się więcej informacji, pełna gama rozwiązań 
poprawiających bezpieczeństwo oraz indywidualne 
specyfikacje w zależności od typu pojazdu. 

brigade.com.pl/RDR
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