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A jármű fedélzetén elhelyezett, különböző felhasz-

nálási igényekhez kialakított mobil kamera, növeli vezetője 

biztonságérzetét, optimalizálható a járművek irányítása, és a 

beépített mobil digitális videó rögzítő segítségével köny-

nyebb tisztázni az esetleg felmerülő vitás eseteket. Lehetőség 

van arra is, hogy a mozgásban lévő járműveket olyan hely-

meghatározó és internetes kapcsolatot biztosító eszközök-

kel szereljük fel, melyek lehetővé teszik, hogy mozgás köz-

ben is összeköttetésben maradjunk a járművel, követni tudjuk 

mozgását, rögzíteni tudjuk a jármű fedélzetén és környezeté-

ben történő eseményeket.   

Az ilyen típusú videó alapú rendszerbe történő befektetés, 

megteremti a lehetőséget a hatékonyabb üzemeltetésre és egy 

biztonságosabb rendszer működtetéséhez.  

A jármű fedélzeten elhelyezett kamerák alapvetően négy szolgáltatási csoportra sorolhatók: 

- Városi tömegközlekedési járművek (buszok, vonatok, villamos, metró stb.)   

- Logisztikai járművek (teherautók, pénzszállítók, pótkocsis járművek stb.) 

- Társadalmi célokat szolgáló járművek (hulladékgyűjtő járművek, tűzoltó-, mentő-, rendőrautó stb.) 

- Építőipari gépek (markoló- és kotrógépek, betonkeverők stb.) 
 

A kamerák a fényviszonyoktól függetlenül tiszta, részletgazdag képet nyújtanak. 

A kamerák képének manipulálása (elfordítás, kitakarás, lefújás stb.) időben érzékelhető és rögzíthető, a 

központ azonnal tudomást szerezhet a rongálásról. 
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A KCA mobil kameráit a mobil digitális videó rögzítők (MDVR) egészítik ki. A változó 

igényekhez igazodva az alapszolgáltatáson túl opcionális lehetőségek állnak rendelkezésre. A rögzítő, 

típustól függően 4-12 kamerát fogad. A biztonság növelését beépített érzékelők (hőérzékelő, G-

sensor, TPMS, alarm) segítik. Az MDVR-ek működését a gyártó -25C-+70C közötti 

hőmérséklethatárok között garantálja.  

A helymeghatározást a GPS / GLONASS / Beidou, míg az Internetes kapcsolatot WiFi / 3G / 4G 

LTE Link biztosítja. A videó összeköttetés a pontos helymeghatározó rendszerrel lehetővé teszi, hogy 

a járművet ért balesetről, vagy egyéb eseményről valós idejű információt kapjunk a jármű állapotáról, 

helyzetéről. 
 

    Megoldás városi tömegközlekedési járművön  

 

                Megoldás logisztikai járművön 

 

 

 

   Megoldás társadalmi célokat szolgáló járművön                      

 

           Megoldás építőipari gépeken 
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