Met slim videotoezicht wordt het rijden
veiliger en beter!
Janus
De Janus V2 is een compacte hoogwaardige videorecorder met 2 ingebouwde camera’s. Deze mobiele camera legt vast wat vóór en wat ín de
auto gebeurt. Als waarborg voor veiligheid en kwaliteit.
De weergave is met zeer duidelijke beelden. Speciale geintegreerde IR led’s
ondersteunen nachtopnames en dankzij de ingebouwde GPS-ontvanger is
zichtbaar waar de auto gereden heeft en met welke snelheid. Zelfs het comfort van de rit is inzichtelijk via een ingebouwde G- krachtsensor. Tijdens de
rit kan de chauffeur bijzondere momenten onopgemerkt voor passagiers
markeren. Op een meegeleverde SDHC geheugenkaart slaat Janus de data
op, welke via een bijgevoegde Nederlandstalige Windows Viewer terug te
zien zijn.
Het installeren van de camera is snel gebeurd; U heeft geen gereedschap of
speciale kennis nodig. Een duidelijke handleiding is inbegrepen. De Janus
wordt als complete set -direkt gebruiksklaar- geleverd. Er zijn geen abonnementskosten of verdere kosten verschuldigd.

Videobeelden bekijken:
Het is heel eenvoudig om de op Windows gebaseerde Viewer te bedienen. U kunt met de zoekfunctie de bijzondere
momenten naar voren halen. De videobeelden zijn in diverse afspeelvarianten te zien; ook beeld voor beeld. Janus
kan tot 50 beelden per seconde vastleggen. De bijgeleverde 4Gb geheugenkaart kan –afhankelijk van Uw instellingen- tussen de ca. 4 en 40 uren opnemen. Ook 8Gb, 16Gb en 32Gb geheugenkaarten zijn leverbaar voor nog meer
opnametijd.
Wat U o.a. kunt instellen:
Aantal beelden per seconde, beeldkwaliteit, maximum snelheid, gevoeligheid G- krachtsensor, al of niet automatisch
overschrijven van oudste opnames, gegevens van auto of bestuurder.

Voor wie is Janus bedoeld?
Janus is ontwikkeld voor taxi’s, zowel straattaxi als contract-c.q. groepsvervoer, politie-, ambulance- en
brandweervoertuigen.
Veiliger
Voor chauffeur én passagier. Want in een “videotaxi” let je beter op en ben je hoffelijk. En ingeval van ontoelaatbaarheden zijn deze in ieder geval duidelijk vastgelegd. Er is geen twijfel meer over het handelen en gedrag van een
chauffeur of passagier.
Het waarborgen van kwaliteit
Dankzij Janus kunt U achteraf letterlijk inzien wat er gebeurd is. Bij klachten kan beoordeeld worden of deze gegrond
zijn. Incidenten in het verkeer, schades etc. zijn met behulp van Janus te reconstrueren.
Opleiding
Instructeurs van rijscholen kunnen bijzondere situaties samen met de cursist opnieuw inzien, en ook bij rijvaardigheidstrainingen en chauffeursopleidingen biedt Janus inzage in alle details. Op deze manier verbetert een chauffeur
zichzelf tot in de puntjes.
Discreet
Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de opgeslagen data van Janus. De opgenomen beelden zijn
met een wachtwoord beveiligd, mogen niet zomaar worden ingezien en mogen niet verspreid worden. De overheid
heeft ter bescherming van ieders privacy hiervoor duidelijke regels opgesteld. ICU CAR informeert U graag nader.

Camera

2xEA CMOS ingebouwd

Optisch Format

1/4 “

Audio Input/Output

PCB Type C-MIC ingeb

IR LED

850n PCS, CDS sensor

Video Compressie

H.264

Viewer

Windows Exclusive Viewer

Audio Compressie

ADPCM

GPS

RS 232/3.3V Logic Level

Opname Resolutie

VGA (640x480)

Voeding

DC 12V-24V

Opname Snelheid

max 50 fps (25 fps/ch)

Gewicht

150g

Opslag via SDHC

max 32 Gb; incl. 4Gb

Afm. bxlxh mm

65x140x30

Voor informatie of levering:
ICU CAR BV, Biesven 2, 5595 DD Leende
T 040-2580150
F 040-2062934
www.icucar.nl
info@icucar.nl

Met Janus wordt het rijden veiliger en beter!

