Advanceret køretøj til mand
Kollisions detekterings system

SSZ® ECHO GUARD

Hvad er SSZ® ECHO GUARD?
SSZ ® ECHO GUARD er et advanceret teknologisk system
der er designet til at forøge sikkerheden, under kørsel i
områder med begrænset udsyn for føreren og dermed udgør
en større udfordring for sikkerheden.

•
•
•
•

Overvågning af området omkring køretøjet
Advarer om personer der nærmer sig via farve kodet display
Advarer om personer i direkte nærhed af maskiner ved brug
af optiske og akustiske signaler
Opdager personer udstyret med transmittere inden for 18
meter i varehuse og 30 meter i åbent rum

Formålet med SSZ® ECHO GUARD
SSZ® ECHO GUARD er designet til at beskytte personel
imod utilsigtede kollisioner med flere typer køretøjer. SSZ®
ECHO GUARD kan monteres på køretøjer og maskiner
ethvert sted hvor der er et behov for beskyttelse imod
pludselig ’indblanding’ fra gående medarbejdere.

•
•
•
•

Fremstilling
Varehuse / lager
Laste og aflastnings områder
Terminaler

SSZ® ECHO GUARD Er specielt velegnet til at virksomheder hvor
logistiske systemer spiller en rolle i:
•
•
•

Intern transport
Lastning og aflastning af vare
Arbejde udført af forskellige typer køretøjer samt
maskiner assisteret af gående medarbjedere

Fordele ved brug af SSZ® ECHO GUARD:
•
•
•
•
•
•

Dette produkt er særligt designet til virksomheder
der bruger gaffel trucks til intern transport
Det kan forbedre sikkerheden markant
for gående medarbejdere inden for
følgende brancher:

Øger medarbejdernes sikkerhed i varehuse
Minimere risikoen for ulykker og omkostninger heraf.
Øger sikkerheden for gående medarbejdere i zoner med
lastning, aflastning og transport af gods.
Kan bruges på mange forskellige køretøjer og maskiner
Automatisk logning af hændelser
Kan integreres med højere sikkerheds godkendte logistiske
systemer

SYSTEM KOMPONENTER
IMPLEMENTATION
•
•
•

“It is the employer’s obligation to ensure the safety and health
of workers in every aspect related to work(...) consult workers
on introduction of new technologies; designate worker(s) to
carry out activities related to the protection and prevention
of occupational risks”
Directive 89/391/EEC - OSH “Framework Directive”

Bruger venlig, konfigurer bart system
CAN bus konfiguration muligt
Let og komfortabel transmitter

VORES SYSTEM ER EN GOD LØSNING TIL
FØLGENDE SEKTORER:
•
•
•
•
•

Intern transport
Havne og terminaller
Varehuse, logistik og distribution
Stenbrud og andre råstofudvindings industrier
Miner

FORSKELLIGE KØRETØJER SYSTEMET MED FORDEL
KAN MONTERES PÅ
•
•
•
•
•
•

Gaffeltrucks
Gravemaskiner
Læssemaskiner
Container kraner
Kraner
Tipvogne

SSZ® ECHO GUARD Forbedre drastisk kørerens
bevidsthed omkring rummet han befinder sig i, ved
at tilbyde tilpassede tidlige advarsler for mulige
kollisioner.

PERSONLIG TRANSMITTER

Enheden operere ved at konstant at udsende lang bølgede (100
kHz – 500 kHz) analoge radio signaler. I forhold til de mere
benyttede digitale identifikations systemer tilbyder det analoge
signal en overlegen dækning og en bedre immunitet for udefra
kommende støj. Enheden er batteri forsynet og virker kun som
transmitter.

RETNINGS DETEKTOR

Funktion af retningsdetektoren er at detektere de signaler,
der udsendes af de personlige senderenheder. Det modtagne
signal forstærkes og sendes derefter via antenne kabel til
førerens display terminal. Anvendelsen af ferritantenner i
retningsdetektorer muliggør identifikation af den retning,
hvorfra det transmitterede signal stammede fra. Denne
unikke evne adskiller SSZ® ECHO GUARD fra
konkurrerende løsninger, der opererer på højere
frekvenser.

I ethvert arbejdsmiljø i forbindelse med transport og
opbevaring af varer, der anvender forskellige typer af
køretøjer og driftspersonale
der kan komme i umiddelbar nærhed af sådanne
køretøjer
er der er en potentiel risiko for ulykker.
SSZ® ECHO GUARD hjælper med at
minimere risikoen for kollisioner

PERSONLIG TRANSMITTER

DISPLAY TERMINAL

RETNINGS DETEKTOR

Displayet er systemets centrale enhed. Den er monteret i
førerens cockpit i nærheden af operatøren. Displayet er
monteret på en sådan måde, at den sikrer en sikker betjening af
enheden, og at den ikke udgør en distraheringsfare for føreren.
Terminalen viser en repræsentation af området omkring
køretøjet og viser retningen for en nærliggende person samt
personens afstand fra køretøjet. Disse oplysninger overføres til
chaufføren ved at skildre et intuitivt trefarveområdeikon på
displayterminalen. De akustiske og visuelle signaler er forbundet
med centralenheden på en sådan måde, at de effektivt kan advare
føreren om en potentiel kollision.
Den centrale enhed tilbyder mulighed for at logge på en
masselagringsenhed på op til 2 GB i kapacitet. Enheden kan
eventuelt udstyres med et Wi-Fi-modul, der muliggør trådløs
dataoverførsel og centraliseret hændelseslogning.

DISPLAY TERMINAL

PRINCIPLE OF OPERATION
SSZ® ECHO GUARD er optimeret til trådløs positionering af
medarbejdere i støjende og vanskelige radiokommunikationsmiljøer.
Lavfrekvente radiosignaler har bedre indtrængnings- og
diffraktionsegenskaber, og som sådan kan de bøje sig omkring
menneskekroppen såvel som andre hindringer. Afhængigt af lokale
forhold giver systemet information om tilstedeværende
medarbejderes tilstedeværelse og retning inden for en radius på op
til 30 meter fra en detektor udstyret køretøj eller maskine.
Udnyttelsen af state of the art FPGA programmerbare logiske
løsninger, tilbyder SSZ® ECHO GUARD en revolutionerende
tilgang til udvindingen af positionsinformation indeholdt i et radio
signal. Signalforarbejdning foregår inden for et par hundrede
mikrosekunder, og resultatet er øjeblikkeligt tilgængeligt og
visualiseret på førerhusets display terminal på en ikke-distraherende
måde.
SSZ® ECHO GUARD har evnen til at genkende radiointerferens og
informere føreren om mulig nedbrydning af systemet. Systemet
evaluerer arten og niveauet af radiointerferens i miljøet og er i stand
til dynamisk at justere og tilpasse sig hurtigt til varierende forhold.

STEP I
Nærhed af medarbejderen er detekteret

STEP II
Medarbejderen er nu i den farlige zone

STEP III
Der er nu direkte kollisions fare for medarbejderen
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