
Tre kameror per torn tar mellan 130 och 160 högupplösta 
bilder på 5 - 7 sekunder vid genomfart 
(100 - 130 vid genomfart på 3 sek.)

Automatisk igenkänning av registreringsnummer (ALPR) 
hittar rätt fordon direkt 

Molnbaserad lagring upp till ett år av fordonsbilderna

Automatisk igenkänning

Enkel att montera

Monteras som fristående enhet eller som komplement till 
FASTLIGN och/eller Easy Tread mönsterdjupsmätning.
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Flera höghastighetskameror tar automatiskt bilder 
av fordonet från olika vinklar när de körs in i 
verkstaden eller kör genom servicelines. Inbyggda  
igenkänningstaggar för registreringsnummer 
arkiverar bilderna. När det behövs, gå bara till 
BODYGUARDs webbaserade bildvisare, ange 
fordonets registreringsnummer och högupplösta 
bilder av fordonet från alla vinklar när det körs in i 
verkstaden visas för verifiering. Zooma in för att 
lättare identifiera och granska. Specialdesignade 
kameror för rep- och buckeldetektering avslöjar 
små bucklor och repor som inte lätt kan ses med 
blotta ögat eller som helt enkelt missas vid stora 
fordonintag per dag.



www.carpart.se

BodyGuards intuitiva webbaserade 
programvara möjliggör snabb och effektiv 
granskning av varje fordon som kommer     
in i din anläggning. Fordon kan sökas        
på registreringsnummer eller datum och 
beroende på kundens besöksfrekvens kan 
flera fordonsbesök jämföras för att leta efter 
skador eller ändringar. Med upp till ett års 
molnbaserad datalagring ger BodyGuard    
dig tillgång till bilddokumentation för att 
hantera alla argument som kan komma     
upp i samband med att skador, bucklor     
och repor som kunden kanske inte har     
lagt märke till och förvandla inspektion till 
intäkter för din bil eller karosseriverkstad

Ren och snabb installation  

BodyGuard-installationen är flexibel och enkel att 
implementera. Kameraplacering kan vara nästan vilken som 
helst bekväm plats nära en entré, t.ex. dina serviceportar 
eller praktiskt taget var som helst i dina trafikbanor. Vi 
föreslår ett par torn per körfält. Tornkamerorna är placerade 
i lämpliga vinklar och sidor av tornen för att optimera 
bildtagning och registreringsnummer igenkänning. IT-krav 
och kabeldragning är enkelt med en CAT6 och en 4-ledad 
kontrollkabel till varje torn tillbaka till BodyGuard-
kontrollenheten/internet apparaten. Denna kan monteras i 
alla miljöer som har internetanslutning och 230VAC-ström 
tillgängliga.

Specifikationer, (kan komma att ändras) 
Torn Dimensioner:   
Vikt:  
Ström:   
Arbetstemp område   
Network: 

Öka ditt erbjudande komplettera med:

FastLign Easy Tread  

Hjuinställningscheck Mönsterdjupsmätning




