
Câmeras 
360° Viewpress
O sistema de visão proporcionado pela câmera 360° Viewpress elimina o ponto 
cego nos veículos, evitando acidentes por colisão traseira e por colisão em vias 
estreitas. Trata-se de um sistema de câmeras e monitor específico para trabalho 
pesado, em condições exigentes com relação a ambiente, umidade, choques e 
vibrações. Suas especificações fizeram deste produto uma exigência padrão de 
segurança nas mineradoras brasileiras, para a proteção dos pontos cegos de 
máquinas de grande porte.

Benefícios

• Manobras mais seguras;

• Menos acidentes de trabalho;

•  Mais produtividade para toda a operação;

•  Evita acidentes que ocorrem causados pela 
existência de áreas cegas nos veículos;

•  Evita a indefinição de responsabilidades por 
acidentes que ocorrem por colisão traseira;

•  Evita a indefinição de responsabilidades por 
acidentes por colisão em vias estreitas.
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Especificação técnica:

Video Input 
Video Display 
HD HDMI Output 
AV Output 
Storage 
Compression Encoding 
Decompression Decoding 
Recording Data Stream 
Working Current 
Working Temperature 
Operating Humidity 

Max 8Ch 1080P25/1080P30
360° around-view+ 1CH
1080P, 50/60
 D1, 25/30
 Max. 4 x 128G SD Cards
 Max. 8CH 1080P H.264
 Max. 8CH 1080P H.264
 4M/8M
 8-32V
 -20º-70º
 10%-90%

Características
•  Suporta 4 x 1080P câmera de grande angular de olho de 
peixe de 190° (câmeras Max. 8CH), visualização horizontal
ângulo> 170 °
• 4 x máx. Cartões SD de 128GB para gravação
•  Calibração simplificada
•  Função de pré-gravação de 15 segundos
•  Compactação de imagem: H.264
•  Gravação de 4CH 1080P / 30fps
•  Saída de vídeo HDMI
•  Wi-Fi, 3G / 4G opcional
•  Rastreamento GPS opcional
•  Potência DC: 10 ~ 32V
•  Temperatura de trabalho: -20ºC ~ + 70ºC

Estacionamento de ré             

Aclive acentuado     

Estacionamento de ré             Estacionamento lateral   

Armadilhas nas ruas Gravação de direção

Passagens estreitas

Estradas congestionadas             Área cega Auxilio em curva


