
Backlarm är för att varna någon i riskområdet när något flyttas bakåt. Tonalarm 
introducerades i Europa på 70-talet. De tog ett viktigt steg framåt gällande säkerhet, 
men de har över tiden visat sig ha ett antal inneboende problem; Speciellt deras 
miljöpåverkan, men också när det gäller säkerhet - den exakta orsaken när de 
infördes. Det finns nu ett mycket bättre alternativ.

bbs-tek® White  sound® backlarm
•  bbs-tek® flerfrekvenslarm använder White sound® (ett brett spektrum av 

frekvenser). Detta gör det möjligt för lyssnaren att omedelbart lokalisera var och i 
vilken riktning ljudet kommer ifrån.

•  bbs-tek® White Sound® backlarm skapar ett “ssh-ssh” ljud som är milt mot 
hörseln och försvinner snabbt, vilket betyder att larmet endast kan höras i 
farozonen.

• Ljudet från bbs-tek® sänker sig snabbt utanför farozonen, vilket betyder att larmet  
 inte orsakar störningar och eliminerar klagomål.

Om Brigade:
Brigade Electronics är marknadsledande på säkerhetsprodukter, med  
lösningar som passar alla kommersiella fordon och mobila anläggningar.
Brigades kompletterande utbud av säkerhetsprodukter bidrar till att  
förhindra kollisioner genom att hjälpa föraren samtidigt som arbetare,  
fotgängare och cyklister skyddas.

Back och varningslarm

Alla bbs-tek® White Sound® varnings- och backlarm har 
livstidsgaranti.



bbs-tek® backlarm
Varför välja bbs-tek® över tonalarm?
• Omedelbart lokaliserbart ljud 
 bbs-tek® multifrekventa backlarm använder White sound® (ett brett spektrum av 
  frekvenser). Detta gör det möjligt för lyssnaren att omedelbart lokalisera var och 
  i vilken riktning ljudet kommer ifrån. Bredbandsljudet ger även personer som bär   
 hörselskyddssystem (HPD) och personer med hörselproblem en bättre chans att höra   
 larmet.

• Hörs endast där det behövs 
 bbs-tek® White Sound® backlarm skapar ett “ssh-ssh” ljud som är milt mot hörseln och  
 försvinner snabbt, vilket betyder att larmet endast kan höras i farozonen.

• Tystare, ännu säkrare 
 Ljudet från bbs-tek® sänker sig snabbt utanför farozonen, vilket betyder att larmet inte   
 orsakar störningar och eliminerar klagomål. 
 
 Vidare kan White Sound® larm med sitt multifrekvensområde fungera effektivt 5 decibel  
 lägre än ett konventionellt backlarm. 
 
 bbs-tek® White Sound® backlarm är godkänt av Noise Abatement Society och har   
 tilldelats Quiet Mark för sina miljöfördelar.

SMART bbs-tek®
Brigades patenterade White Sound® larm 
är inte bara de säkraste larmen i världen 
på grund av deras omedelbara lokalisering 
och riktningsljud - med de självjusterande 
modellerna är de också de smartaste. bbs-
tek® smarta backlarm justerar kontinuerligt 
5-10 decibel över bakgrundsbrusnivån, vilket 
gör dem idealiska för miljöer med varierande 
ljudnivåer.
• Justerar kontinuerligt 5-10 decibel över   
 omgivande ljudnivå.
• Perfekt för varierande miljöer.
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