
bbs-tek® White Sound® 

peruutussummerit  
ja -varoittimet

• täysin uusi peruutussummeriääni 
• ei enää ärsyttävää “piip piip” ääntä
• kuuluu vain varoalueella
• summeri paikannettavissa
• vähentää turhaa melua
• myös älykkäät versiot

”Sorsaääni”



Älykäs BBS®

Säätyy 5-10 dB ympäristön 
melutasoa korkeammaksi 

”Heavy duty” – 87-107 dB älykäs
Keskiraskas käyttö – 77-97 dB älykäs
Trukkikäyttöön – (36-80Vdc) 77-97 dB älykäs

bbs-tek® White Sound® 
peruutussummerit ja 
-varoittimet

Nopeasti paikannettavissa,  
kuuluu kaikille varo-alueella
•	 White Sound äänen laajempi taajuusalue mahdollistaa 

paremman ajoneuvon kohdennettavuuden, korva kuulee heti 
mistä ääni tulee

•	 laajan taajuusalueen johdosta, henkilöt joilla on heikentynyt 
kuulo tai käyttävät kuulolaitetta, kuulevat varmemmin äänen

Ei enää häiritsevää ääntä – kuuluu 
vain siellä missä tarvitaan
•	 White Sound ääni vaimenee nopeasti mitä pidemmälle 

summerista mennään

•	 ääni kuuluu vain varovyöhykkeellä, tämä tarkoittaa sitä että 
säästymme ympäristöä ärsyttävistä meluhaitoista

•	 meluhaitoista valitetaan vähemmän

•	 ääni verrattavissa sorsan ääneen, pitää ”ssh ssh” ääntä,  
mikä on mieluisampi korvalle

•	 kuljettajat eivät ”kypsy” ääneen eivätkä kytke summeria pois

•	 sama teho/vaikutus vaikka ääni on 5-10 dB matalampi  
kuin perinteinen

Reagoi ympäristön melutasoon
•	 älykkäät BBS mallit säätävät äänentasonsa 5-10 dB 

taustamelua korkeammalle

•	 summeri on tarpeeksi äänekäs, mutta ei kuitenkaan häiritsevä

•	 ihanteellinen jos ympäristön melutaso vaihtelee paljon, 
esimerkiksi logistiikkakeskukset ja tuotantolaitokset

”Heavy duty” 
Kaivos-, louhinta- ja rakennustyömaakoneisiin 
missä ympäristön melutaso korkea 

Summerin äänitaso:  
102 dB, 107 dB

Keskiraskas käyttö
Ihanteellinen, kuorma-autoihin, linja-
autoihin ja maastoajoneuvoihin joissa 
taustamelu on matalampi

Summerin äänitaso:  
82 dB, 87 dB, 92 dB, 97 dB

Erityiskäytöt 
Polttoaine-autot – ADR  
hyväksynnällä 92 dB 

Trukit – 36-80 Vdc  
82 dB, 87 dB, 92 dB ja 97 dB  
tai 77-97 dB älykäs



Heavy duty
BBS-102 102 dB, 12-24V, IP68

BBS-107 107 dB, 12-24V, IP68

SA-BBS-107, älykäs 87-107 dB, 12-24V, IP68

Keskiraskaaseen käyttöön
BBS-82 82 dB, 12-24V, IP68

BBS-87 87 dB, 12-24V, IP68

BBS-92 92 dB, 12-24V, IP68

BBS-97 97 dB, 12-24V, IP68

SA-BBS-97, älykäs 77-97 dB, 12-24V, IP68

SA-BBS-97HV, älykäs 77-97 dB, 36-80V, IP68

BBS-92HV 92 dB, 38-80V, IP68 sähkötrukkeihin

BBS-97HV 97 dB, 38-80V, IP68 sähkötrukkeihin

BBS-92ADR 92 dB, 12-24V, IP68 polttoaine-ajoneuvoihin

 

Brigaden BBS-tek® White Sound® summeri on 
perinteistä summeria turvallisempi eikä aiheuta 
niin paljon melua
BBS-tek White Sound summereita löytyy asennettuna monissa eri ajoneuvoissa, isoista 
kaivoskoneista pieniin sähköisiin lentokentän henkilökuljetusvaunuihin. BBS-tek 
summereista on tulossa eniten käytettyjä summereita, esimerkiksi New Yorkin 
maanrakennuskoneissa saa käyttää ainoastaan BBS-tek hälyttimiä.
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