
PRODUCT-INFO
360°-camerasysteem

 ➔ Maakt een panoramisch uitzicht mogelijk 
 ➔ Geen dode hoek op het voertuig 
 ➔ Compleet overzicht van het voertuig op één monitor
 ➔ Vergemakkelijkt het manoeuvreren in moeilijk bereikbare gebieden
 ➔ Voor meer veiligheid en ter voorkoming van voertuigschade 

Gebruik
Het 360°-camerasysteem kan worden gebruikt voor de meest uiteenlopende transportvoertuigen en bedrijfsvoertuigen, maar ook 
voor bussen en campers. Dit systeem zorgt voor een panoramisch zicht op het voertuig. Door het vogelvluchtperspectief van het 
voertuig is het manoeuvreren in moeilijk bereikbare gebieden geen grote uitdaging. Bovendien worden botsingen met mensen en 
objecten voorkomen.

PRODUCTKENMERKEN



Het 360°-camerasysteem bestaat in wezen uit een 
besturingseenheid, vier camera's en een monitor, die via 
een kabelboom met elkaar zijn verbonden. Met de ultra-
groothoeklens van de camera's (H = 185° x V = 142°) wordt 
de omgeving van het voertuig in realtime gevisualiseerd en 
weergegeven op de monitor. Hierdoor kan de bestuurder tijdig 
reageren bij een dreigende botsing met personen of voorwerpen. 
De betreffende camerabeelden worden via de besturingseenheid 
op de monitor geprojecteerd wanneer overeenkomstige 
ingangssignalen zoals richtingaanwijzers of achteruitversnelling 
worden geactiveerd. Deze kunnen ook individueel door de 
bestuurder worden aangestuurd via de bijbehorende keuzetoets. 
Om een correcte uitlijning van de camera's te garanderen, moet 
een kalibratie* van het systeem worden uitgevoerd. Andere 
instellingen zoals markeerlijnen in het display - voor parkeren 
of manoeuvreren - kunnen ook worden ingesteld met de 
kalibratietool.

OPBOUW EN WERKING

*  Het kalibratie-instrument kan worden besteld onder nummer 8PD 358 142-021.



TECHNISCHE DETAILS

Technische gegevens – Monitor

Spanningsbereik 12 – 24 V DC

Afmetingen (b x h x d) 196 x 118 x 26 mm

Schermgrootte 7,0˝

Resolutie 800 x 480 pixels

Standpunt 70 x 50 x 70°

Verblindingsvrij scherm Ja

Afstandsindicaties  
in de monitor Ja

Audio-in- en -uitgang Ja

Zonnescherm Ja

Automatische  
helderheidsaanpassing Ja

Automatische  
omschakeling PAL / NTSC Ja

Bedrijfstemperatuur - 30 tot + 70°C

CE-markering Ja

Technische gegevens – Camera

Spanningsbereik 12 – 24 V DC

Afmetingen camera (b x 
h x d) 36 x 61 x 46 mm

Afmetingen 
besturingsapparaat (b x 
h x d)

174 x 101 x 30 mm

Beschermingsklasse IP 69K

360°-beelden Ja

Verschillende,  
selecteerbare weergaven Ja

Configureerbare opzet Via afstandsbediening of monitor

Configureerbare  
parkmarkeringen Ja

Ultra groothoekcamera 185 x 142°

Omschakeling PAL / NTSC Ja (via de besturingseenheid)

Max. toelaatbare  
mechanische trilling 8,5 G

Max. toelaatbare 
mechanische schok 50 G

Bedrijfstemperatuur - 30 tot + 70°C

Beschermingsklasse ECU IP 30

CE-markering Ja

FCC-test Ja

IC-test Ja
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Voorbehouden aan wĳzigingen in uitvoering en prĳzen.

PROGRAMMAOVERZICHT / ACCESSOIRES

360°-camerasysteem
Leveringsomvang: 

 ➔ 4 camera's (incl. kabel)
 ➔ Monitor (incl. kabel)
 ➔ Aansluitkabel 

8XX 358 142-931

Aanvullend kan worden besteld
Kalibratie-instrument 8PD 358 142-021

Accessoires
Montagebeugel voor het aanpassen van de camerahoek
8XX 358 142-001

Montagebeugel voor schokbescherming
8XX 358 142-011 

Kalibratie-instrument

Leveringsomvang 360°-camerasysteem 


