
Soluç ões de Visão



• Apresentação

Esta recente da tecnologia automotiva substitui os retrovisores tradicionais por câmaras e displays interiores, aumentando a segurança através da eliminação

de todos os pontos mortos do veículo.

O MirrorEye consiste em duas câmaras de alta definição colocadas em ambos os lados da cabine, disponibilizando ao condutor a visualização das imagens

em tempo real num monitor de alta resolução, fornecendo desta forma uma ótima visão em todos os momentos, em todos os lugares e em todas

circunstâncias.

O objetivo deste sistema é superar os retrovisores em todas as situações, adicionando recursos de valor acrescentado, como por exemplo, a função de

autolimpeza para eliminar problemas com chuva e sujidade, um sistema avançado de descongelação para condução em baixas temperaturas, a visão noturna

para tornar a circulação à noite mais segura e a disponibilidade de manipulação da imagem por forma configurar a mesma de acordo com as preferências do

utilizador.

• Visão ampla e nítida

A função Night Vision disponibiliza ao motorista uma excelente visão do tráfego noturno.

Além disso, o Mirror Eye tem uma função panorâmica, na qual as câmaras regulam-se automaticamente proporcionando ao motorista uma visão perfeita para

executar todas as manobras, por último, o sistema de câmara alerta o condutor sobre a faixa de rodagem estar livre ou ocupada caso seja necessário mudar

de faixa.

• Design aerodinâmico

MirrorEye faz mais do que apenas melhorar a segurança rodoviária, os testes realizados também mostram que o seu design aerodinâmico resulta numa

redução de 1% a 2% no consumo de combustível quando comparado a um caminhão com retrovisores tradicionais.

• Legislação e Aplicação

Toda esta inovação segue os rígidos padrões EMC e é fabricada de acordo com as diretrizes ISO / TS 16949 para a indústria automotiva.

Todos os suportes para a câmara e para o monitor estão disponíveis para todas as marcas de veículos pesados.
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