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Albacomp – Aegis segélyhívó egység
Bár az új eCall segélyhívó rendszer 2018 tavasza óta minden újonnan engedélyezett jármű
esetében kötelező, a 10–15 éves, e-segélyhívó funkcióval nem rendelkező használt autók
jelentős része továbbra is forgalomban marad az európai utakon.
Küldetésünk az volt, hogy kifejlesszünk egy járművekbe utólagosan beépíthető eCall
Segélyhívó berendezést és szolgáltatást a gyárilag telepített segélyhívó nélküli használt
járművek számára. A fejlesztés megfelel a 2015/758/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti egységes "112" páneurópai segélyhívó rendszer követelményeinek.
A teljes mértékben autonóm, az összes szükséges érzékelővel felszerelt segélyhívó fedélzeti
eszközünk bármilyen jármű típusba utólag beépíthető, és elérhetővé teszi minden
gépjárművezető és utas számára az eCall automatikus Segélyhívó rendszer szolgáltatásaiból
származó előnyöket.
A közvetlen vészriasztások mellett a rendszer további értéknövelt szolgáltatásokat kínál:
jármű pozíció lekérdezése
vezetési és állapotinformációk a jármű rendszeres GPS-adatai alapján
figyelmeztetés az alábbi esetekben:
jogosulatlan mozgás
egy adott földrajzi zóna elhagyása
alacsony akkumulátor töltöttség
baleseti adatok tárolása (fekete doboz)
járművezető azonosítása
külső érzékelő kapcsolat (vezetékes, bluetooth)
külső eszköz vezérlése
általános közúti asszisztencia szolgáltatás

Albacomp – Aegis segélyhívó egység
Az Albacomp Aegis eCall készülék az eszköz baleset esetén való sebezhetőségére, a
segélyhívás funkcionalitására és a hangkommunikáció minőségére vonatkozóan megfelel az
Európai Unió (EU) 2017/79 és az ENSZ 2018/ 144 rendeleteiben foglalt eCall alkatrészekre
alkalmazandó típus jóváhagyási követelményeknek.
A megfelelőséget a TÜV Rheinland – KTI Kft. és a TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH az elvégzett
teszt és az azt dokumentáló vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolta.
Az Albacomp e-segélyhívó egységét nemcsak a TS 16454 szabvány nak megfelelően, hanem a
magyar 112 segélyhívó központtal is sikeresen teszteltük.
A fejlesztést az Európai Unió 2017-ben kiválasztotta a három legsikeresebb magyarországi
beruházást képviselő magyar projekt egyikeként.
https://europa.eu/investeu/projects/automated-ecall-system_hu#update-182
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Köszönjük a figyelmet!

