
INTELLIGENT PEDESTRIAN DETECTION - AI CAMERA  

ONTDEK ONS PDC/AI CAMERA SYSTEEM EN VRAAG VANDAAG NOG EEN DEMOSET AAN. 

Personen detectie met onze AI camera, voor de prijs van een normaal A merk camera systeem! 

Met de AI camera worden personen gedetecteerd die zich bevinden in het detectieveld van de 

camera. De 3 detectiezones zijn eenvoudig aan te passen aan uw situatie d.m.v. een wifitool.               

De bestuurder krijgt bij detectie een warning (audio + visueel) en men kan er voor opteren om via de 

alarm output bv ook de heftruck automatisch te laten vertragen.       

 

De camera (High Definition, 1080 pixels) detecteert snel, tot op 20m en met een brede beeldhoek 

voetgangers en waarschuwt de bestuurder in real time zodat deze meer reactietijd krijgt. Dit 

vermindert de mogelijkheid op ongelukken. Het is mogelijk om verschillende AI camera’s aan te 

sluiten op een scherm of een AI camera te combineren met een gewone high definition camera. 

DEMOKIT 

Wij hebben een demokit samengesteld zodat u dit zelf kan testen op een van uw eigen voertuigen. 

Vraag nu de demokit aan en ontdek zelf de voordelen van de AI camera. (zie voorwaarden op de 

volgende pagina) 

 

 

 

 

 

 



VOORWAARDEN AANVRAAG DEMOKIT AI CAMERA 

Gelieve het onderstaande document in te vullen en ons getekend terug te sturen naar info@v2s.eu 

zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen. 

1. INFORMATIE AANVRAGER 

Naam bedrijf: 

 

Adres waar demokit naartoe dient verstuurd te worden: 

 

Naam aanvrager demokit: 

 

Gewenste datum start demo: 

 

2. VOORWAARDEN 

De duur van de ter beschikking stelling van de demokit bedraagt 2 weken. Indien dit langer gewenst 

is, gelieve dit aan te geven. 

Door dit document te ondertekenen gaat u er mee akkoord dat indien de demokit niet volledig of 

beschadigt terugkeert, de kosten zullen aangerekend worden. 

De inhoud van de demokit: 

- Scherm TVM-117AHD 

- Zuignap voor scherm TVA-SUCUP 

- Kabel TVK-10M8P 

- Camera TVC-140PDCAI 

- Magneet voor camera  

- Batterij + oplader TVA-BATMAG/XL     

 

 

 

 

 

 

Handtekening aanvrager + datum 
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