Roadscan is geschikt voor zowel zakelijk als privé gebruik. Het brengt een incident duidelijk in beeld, en beschermt de
belangen van de gebruiker. Een met Roadscan uitgerust voertuig is minder belastend voor mens, bedrijf en milieu.
Roadscan creëert aanzienlijke kostenbesparingen : lager brandstof verbruik en onderhoudskosten, minder schadeclaims.
Privacy is optimaal beschermd : alleen het moment van een incident wordt automatisch opgenomen.
De “Roadscan DE”, een basis VEDR voor elke personenwagen.
De ingebouwde activering sensoren ( "G-force" ) zorgen voor een automatische incident
registratie van video en tijd gegevens, van 14 sec vóór het incident ( "event" ) tot 6 sec erna.
Uitgerust met een USB poort om de opnames te downloaden op een USB stick.

De “Roadscan FX”, een combinatie van VEDR, digitale camera en camcorder.
Voor gebruik in het voertuig (VEDR) en ook buiten het voertuig (digitale camera/camcorder).
Een VEDR capaciteit tot 170 events van 30 sec elk (-10/0/20+) en/of volcontinue
opnames tot 12 uur. Uitbreidbaar geheugen voor nog veel grotere opname capaciteit.
Parkeerplaats CCTV voertuig bewakingsfunctie. Met 2.4" LCD scherm voor instellingen en
foto-video weergave direct op het toestel. Oplaadbare interne lithium batterij.
De “Roadscan DE Enterprise”, basis VEDR model , inclusief fleetmanagement functie.
Het fleetmanagement software voorziet in personalisering van elke Roadscan DE op basis
van voertuig en chauffeur. Opgenomen video's en informatie van de verschillende
voertuigen kunnen selectief worden opgevraagd en bekeken via de database functie.
De “Roadscan PRO”, de VEDR met GPS functionaliteit.
Een VEDR capaciteit van 60 events van 30 sec elk (-15/0/15+) plus een volcontinue opname
capaciteit van minimum 2 uur, uitbreidbaar tot max 25 uur. Geluidsopname, locatie bepaling,
snelheidsregistratie, digitale tachometer (DT) functie, gereden route weergave, grote "panic"
button, aansluitbaarheid van externe "security" schakelaar. Een krachtig toestel voor
individu of bedrijf (geleverd incl. fleetmanagement software met Google map en printfunctie)
De “Roadscan TCC”, de "dag en nacht" interieur security VEDR voor personen vervoer.
Uitgerust met dag-nacht lens en IR-LED. Interieur opnames in het voertuig voor zowel
beveiligings doeleinden (chauffeur en/of passagier) als situatie analyse tijdens incidenten en
ongevallen. Tijd en datum registratie - locatie bepaling - snelheidsregistratie. Google map
weergave. Instelbaar event aantal en event periode, tot aan 300 sec per event (-150/0/150+).
"panic" button, externe "security" schakelaar, aansluitbaarheid van deurschakelaars.
De “Roadscan Master DM”, de volledig instelbare VEDR voor "heavy-duty" fleet gebruik.
Ontworpen voor intensief gebruik met een veelzijdig fleetmanagement software.
G-force sensoren, events instelbaar (aantal, totaal periode, "vóór" en "na"periode),
GPS (locatie bepaling, snelheidsregistratie), instelbare "digital image tachometer" (DIT) functie
met route weergave op Google map inclusief jpeg foto opnames van gereden route.
"Panic" button, externe "security" schakelaar, geluidsopname. Beschermd videoformaat.
De “Roadscan DTW", dual camera VEDR voor personen vervoer met GPS en WiFi
Gesynchroniseerde opnames van buiten en binnen het voertuig. G-force sensoren.
VEDR capaciteit van >195 events van 40 sec elk (-20/0/20+). Dag-nacht lens en IR-LED voor de
binnen opnames. Tijd en datum registratie. Locatie bepaling - snelheidsregistratie. DT functie.
"Panic" button, externe "security" schakelaar, geluidsopname. Draadloos gegevensoverdracht.
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