
Obecnie fałszywe roszczenia, ustawione stłuczki i kradzieże towarów generują co roku 
milionowe straty dla przedsiębiorstw. Dodajmy do tego kwestie wandalizmu i napady na 
kierowców, a praca kierowników transportu staje się coraz trudniejsza.

Rozwiązaniem jest nowy samochodowy rejestrator cyfrowy firmy Brigade, utrwalający 
materiał filmowy z kamer samochodowych. Zapewnia dokładną dokumentację i daje 
niepodważalne dowody w razie zdarzenia. W przypadku sprzecznych zeznań dotyczących 
rzeczywistych zdarzeń lub możliwości udowodnienia celowej stłuczki, posiadane nagrania 
umożliwiają przedsiębiorstwom znaczne zmniejszenie kosztów. Jednocześnie kierowcy, 
którzy po zdarzeniu często są poddawani zwiększonej kontroli, otrzymują ważne wsparcie.

• Dowód przeciwko fałszywym roszczeniom, takie jak wyłudzenia odszkodowań za  
 celowe stłuczki
• Nagrywanie chroni kierowców przed niesłusznymi oskarżeniami
• Zapewnia niezbite dowody w razie wypadków i postępowania sądowego
• Zachęca kierowców do stosowania najlepszych praktyk, co przekłada się na mniejszą  
 liczbę szkód i wypadków
• Spokój ducha dla pasażerów i kierowców
• Odstrasza wandali

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.

Samochodowe  
Rejestratory Cyfrowe

Seria 4- i 8- kanałowych rejestratorów DVR firmy Brigade 
obecnie obejmuje modele z możliwością łączności WiFi  
lub 3G.
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W asortymencie cyfrowych rejestratorów samochodowych (MDR) firmy Brigade znajdują się 
czterokanałowe samochodowe cyfrowe wideorejestratory (DVR) z dyskiem twardym 500GB i 
ośmiokanałowe modele z dyskiem twardym 1TB. Wśród zarówno cztero-, jak i ośmiokanałowych 
rejestratorów samochodowych, są modele z możliwością łączności WiFi lub 3G, umożliwiające dostęp 
do danych z rejestratora bez konieczności fizycznej obecności w pojeździe.

Cechy nagrywania
• Jednocześnie rejestruje materiał z do ośmiu kamer
• Do 1862 godzin nagrania
• Nagrywanie przed i po wyzwoleniu pozwalające   
 zarejestrować do 30 minut przed wypadkiem lub po nim
• Jednoczesne zapisywanie drugiej kopii na wbudowanej   
 karcie SD, co oznacza, że zawsze jest kopia zapasowa   
 nagrania
• Wbudowany GPS do rejestrowania prędkości i położenia
• Osiem konfigurowalnych wejść wyzwalania
• Zestaw funkcji audio z kompresją wysokiej jakości
• Wykrywanie ruchu celem zapisu nagrania, kiedy pojazd   
 pozostaje niestrzeżony
• Akcelerometr (wbudowany w MDR-408-100, opcjonalny   
 w MDR-404-500) podaje dane dotyczące uderzenia oraz   
 przyspieszania i hamowania
• Obsługuje kamery wysokiej rozdzielczości (AHD)
• Wymienne dyski twarde 

Łączność WiFi lub 3G ma następujące cechy:
• Pobieranie danych bez fizycznego dostępu do pojazdu(ów)
• Ustawianie automatycznego przesyłu danych (zdarzenia wyzwalające) na bezpieczny serwer   
 wideorejestratora, kiedy urządzenie znajduje się w zasięgu Wi-Fi
• Zdalny transfer danych przez sieć 3G
• Śledzenie przez GPS w czasie rzeczywistym za pomocą sieci 3G (pod warunkiem, że pojazd ma  
 sygnał 3G)
• Natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach wyzwalających przez sieć 3G 
• Mobilna aplikacja do oglądania widoków na żywo, lokalizacji pojazdów, tworzenia zdjęć i  
 otrzymywania alarmów

Samochodowe  
Rejestratory Cyfrowe

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