PROXY TRUCK SOLUTIONS

PROXY TRUCK
Warning en voorkomen van aanrijdingen

1 enkel product voor een globale veiligheid!
•
•
•
•
•
•
•
•

Snelheidsbeperking
Hoogte vorken controleren
Toegangscontrole
Voorkomen van aanrijdingen met voetgangers
Voorkomen van aanrijdingen met andere voertuigen
Inventaris
Anti diefstal functie
Veiligheid verhogen op laad- en loskades

PROXY TRUCK
Beschrijving
Apparaat / Ontvanger

Tag / Transmitter

12/80V versie
Voor dynamisch materiaal

220V versie
Voor vaste installatie

De hoofdfunctie van ons ProxyTruck systeem is om het risico op aanrijdingsgevaar te
voorkomen door verschillende opties aan te bieden: snelheidsbeperking, visuele of
hoorbare alarmen, vocale alerten…
• Tags kunnen verstrekt worden op een armband, lanyard of
veiligheidsjasje (contacteer ons gerust). Ze kunnen on-board
gemonteerd worden.
• Tags kunnen gemonteerd worden op vaste installaties of
strategische punten om zones, deuren of kruispunten af te
bakenen waar veiligheid nodig is.

PROXY TRUCK 12/80V

PROXY TRUCK 12/80V
Automatische snelheidsbeperking in afgebakende zones
Proxy tags op
toegangspoorten
BUITEN
Normale snelheid

12/80V Proxy
systeem op
heftruck

Automatische
snelheidsbeperking

Heftruck detectie = normale
snelheid wordt vertraagd bij
het passeren van de poort*

BINNEN
Beperkte
snelheid

Heftruck detectie = beperkte
snelheid wordt weer versneld
bij het passeren van de poort*
* Speeds are modified by an action on FLT speed controller or Canbus. High and slow speeds are defined by the client.
PROXY TRUCK provides a dry contact for 1 data entry (speed controller). Thus, it could be necessary to add mecanic or electric devices (Namur etc)

PROXY TRUCK 12/80V
Controle hoogte vorken

Om deze situatie te vermijden…

… Gebruik het juiste materiaal: Proxy tags
aan de poort en 12/80V Proxy systeem met
detectie hoogte vorken op de heftruck …

… De bestuurder wordt verwittigd door een visueel
of hoorbaar alarm of door de staat van het
voertuig te veranderen (vertragen of stoppen*)
* Een drukknop reset de ‘stop’ functie en laat toe de beveiligde zone te verlaten.

PROXY TRUCK 12/80V
Voetgangersdetectie
Proxy Truck wordt gebruikt als systeem om aanrijdingen te vermijden, om te waarschuwen voor de aanwezigheid van
voetgangers in gevaarlijke zones door een visueel of hoorbaar alarm.
Het waarschuwen van aanwezigheid moet deel uitmaken van een globaal veiligheidsbeleid en
is niet voldoende om het risico op ongevallen te elimineren.

12/80V Proxy systeem op
de heftruck
Proxy Truck tag op
voetganger

Bestuurder gewaarschuwd
door visueel of hoorbaar
alarm of door de staat van het
voertuig te veranderen

PROXY TRUCK 12/80V
Inventaris, aanwezigheid en turn-over
•
•
•
•

Opkomst (bv: batterij)
Heftruck beschikbaarheid (vloot)
Verbindingstijd van de batterij
Aantal oplaadcyclussen

PROXY TRUCK 12/80V
Veiligheid op de dokken
Om deze situatie te vermijden…

… Gebruik het juiste materiaal: Proxy tags op
de dokken of elk ander gebied dat dient
beveiligd te worden. Proxy Truck systeem op de
heftruck.

Automatische snelheidsbeperking wanneer de
truck de dokken benaderd.

* Snelheden zijn gemodifieerd door een actie op de heftruck snelheidscontroler of canbus.
Snelheden worden bepaald door de klant zelf.

PROXY SL+ 220V

Een 220V hoofdapparaat met
beschikbare opties: 1 speaker en tot 2
zwaailampen
1 aansluiting…

Verschillende functies…

PROXY SL+ 220V
Vermijding aanrijdingen

Proxy tags op voetgangers en
materiaal
Proxy SL+ vast gemonteerd op
kruispunten

Werknemers worden
gewaarschuwd door visueel of
hoorbaar alert

PROXY SL+ 220V
Toegangscontrole

Proxy SL+ vast gemonteerd
op de poort*
Proxy tags op de heftruck

Automatische
toegangscontrole of onboard functie
(drukknop)
* Other tensions - direct or alternating: please ask.

PROXY SL+ 220V
Antidiefstal

Om deze situatie te vermijden…
… Gebruik Proxy tags op de heftruck (elektrisch
of niet) en PROXY SL+ op de controlepost.

Afsluiten van veiligheidsbarrières of een visueel/hoorbaar
alarm bij het naderen van de checkpoint.

PROXY TRUCK
Zij kozen al voor een Proxy Truck oplossing…

PROXY TRUCK
Solution for risks prevention

Proxy Truck past zich aan uw verzoeken aan!
•

•

Onze oplossing is aanpasbaar aan vele situaties en behoeften. Aarzel niet ons te contacteren
met uw probleem. Wij komen persoonlijk bij u langs om de site te overzien. Daarnaast
assisteren wij u de specifieke noden te definiëren rekening houdend met jullie omgeving
zoals: activiteit, obstakels, magazijn, vervuiling, hoogspanningskabels, enz.
Houd er rekening mee dat: wetten en regelgeving bieden noodzakelijke maar niet
voldoende regels. Zo biedt Proxy Truck een complementair proces aan, gebaseerd op
respect en bewustwording van alle betrokken werknemers. Bestuurders zijn nog steeds
verantwoordelijk en Proxy Truck dient gebruikt te worden als toevoeging tot bestaande
veiligheidsmaatregelen. Het beheer van de heftruck en de controle ervan, alsook de
veiligheid van de bestuurder blijven de verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf en de
veiligheidsdienst.

PROXY TRUCK
Algemene technische kenmerken
PROXY TRUCK
Werking
Volt

Aansluiting
& Apparatuur
Configuratie
Radio Band
Temperatuur
Materiaal
Gewicht
Afmetingen (L x b x h, mm)
•
•
•
•
•
•

Actieve RFID
Versie dynamisch materiaal: 12 tot 80 V
Versie statisch materiaal: 110, 220 en 380 V
1 vermogensbedrading
Relays 1 en 2 output order (rust, werk)
externe antenne
Magazijn ; met ESK Proxy Truck software (straling en
filter)
868 MHz
-20 tot 60 °C
ABS
400 g
130 x 95 x 55 mm

Telecommunicatie 868MHz band
Optie: 1 zoemer output (R3)
Afstandsdetectie tot 50 meter
Ongelimiteerd aantal tags detecteerbaar
Configuratie met specifieke software (RS232, Bluetooth)
Compatibel voor industrieel gebruik, vracht, logistiek…

PROXY TRUCK TAG
Technische kenmerken
•

•
•
•
•
•
•
•

EXTRA LANG LEVEN Lithium batterij (3 tot 8 jaar afhankelijk van de
zendfrequentie)
Verandering en controle van de batterij door onze dienst na verkoop
Tag dispatching per groep of ID
Functionele status: 2 led (actief, batterij uitwisseling)
Mogelijkheid uitsluiting tag(bv: bestuurder, passagier)
Configureerbare zendfrequentie
Afstandsbediening modus (output)
Mogelijkheid tot het creëren van familie groepen volgens hun opdrachten
(toestaan van verschillende acties).

NB: tag ook beschikbaar in een 220V versie (voedingsbron nodig) en in een 12/80V versie (uitgeruste
materiaalspanning). In dit geval is er geen batterij nodig.

Contacteer ons…

V2S ( Vehicle Safety Solutions)
Dhr Patrick Jacquemyn
Londerzeel
T : B +32 (0)485037588
Nl +31 (0)647286436
info@V2S.eu

