
| Accurate Crash Recorder (EDR)

| Correcte vastlegging digitaal bewijs

| Registraties van elke gebeurtenis

| Overzichtelijke rapporten

| CAN-bus interface

| Registreer data voor en na het event



| EDR bevordert veilig rijgedrag 
en levert doorslaggevend bewijs 
Onderzoek toont aan dat de Event Data Recorder mensen-
levens redt. Tevens beschermt de EDR de meest waar-
devolle middelen van uw onderneming: de chauffeurs, 
(eventuele) passagiers en uw vloot. Het is aangetoond dat 
deze toepassing rijggedrag bevordert en ondersteunt bij 
het voorkomen van gevaarlijk rijgedrag. 
Sinds 2013 is deze ‘zwarte doos’ verplicht voor mod-
erne auto’s in de Verenigde Staten. Ook de Nederlandse 
handhavingsdiensten maken graag gebruik van gegevens 
opgenomen door de EDR, bijvoorbeeld na zware verkeer-
songevallen worden de gegevens als doorslaggevend 
bewijs gezien.

| Pre-event data registratie
  (verzonden 30 seconden voor het event)

Parameters:
| UTC-tijd van het evenement
| Remschakelaar (aan/uit)
| Versnellingspook (aan/uit)
| Gaspedaalpositie (%)
| Voertuigsnelheid (MPH)
| Motor snelheid (RPM)
| Crash status (airbag, veiligheidsgordel, etc)*
| Versnellings-/vertragingswaarde   
  (die de gebeurtenis veroorzaakte)

| Post-event data registratie
  (verzonden 30 seconden na het event)

Parameters:
| UTC-tijd van het evenement
| Remschakelaar (aan/uit)
| Versnellingspook (aan/uit)
| Gaspedaalpositie (%)
| Voertuigsnelheid (MPH)
| Motor snelheid (RPM)
| Crash status (airbag, veiligheidsgordel, etc)*

* Wanneer beschikbaar op de CAN-bus

| EDR voorbeeld rapportage
In dit voorbeeld wordt de EDR geactiveerd door een 
snelle vertraging van de voertuig-snelheid. Zoals de 
rechtse grafiek laat zien: het gaspedaal werd losgelaten 
net voor de gebeurtenis (het event) en de chauffeur 
was aan het remmen tijdens de gebeurtenis.

| Registreer alle voertuigdata op het moment dat het telt
 
Voertuigdata is vaak de stille getuige van een ongeluk. Met de EDR kunt u dit digitale bewijs op een cor-
recte wijze vanuit de data vastleggen en zo de ware toedracht van een ongeluk zichtbaar maken. Een Event 
Data Recorder (EDR) legt voertuigdata vast in de seconden voor en na een mogelijk ongeluk. Een gebeur-
tenis wordt meestal herkend door een overmatige vertraging van het voertuig. Dit hoeft dus niet altijd 
echt een ongeluk te zijn. Het kan dus ook slechts hard remmen zijn. Via de CAN-bus wordt een registratie 
gemaakt van het tijdstip, de locatie, snelheid, gebruik van de rem en of de airbag geopend is. De EDR slaat 
al deze gegevens net voorafgaand aan het ongeluk op, zodat naderhand precies geanalyseerd kan worden 
wat er gebeurd is.
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