NO LICENSE TO SPEED
ONTDEK DE HULPDIENSTEN NOG VOORDAT ZE JOU ZIEN!
Je bent even in gedachten verzonken en ineens staat die ambulance of brandweerwagen met loeiende sirenes achter je. Je schrikt en
probeert zo snel mogelijk opzij te gaan, maar zou het niet veel beter en vooral veiliger zijn als je er in je auto ruim van tevoren een
waarschuwing voor kreeg? En dan is er nog dat andere voordeel, het grootste voordeel, maar dat noemen we niet.

Eind 2015 kwam ‘paniek door sirene!’ in het nieuws. Uit onderzoek blijkt
dat veel weggebruikers in paniek raken door plotseling opdoemende
hulpdiensten met zwaailicht en sirene. Niet lang daarvoor kopte het AD:
‘Hulpverleners scheuren vaak te hard over kruispunten.’ Dat zijn dan
nog de opvallende voorrangsvoertuigen. Er zijn echter ook onopvallende
voorrangsvoertuigen, waaronder politieauto’s. En natuurlijk herken je een
blauwe zwaailamp en een sirene vaak wél, maar wist je dat politieauto’s
ze niet verplicht hoeven te gebruiken?
En juist daarom is Target Blu Eye een aanwinst voor de verkeersveiligheid.
Blu Eye waarschuwt je voor opvallende en onopvallende politieauto’s,
politiemotoren, ambulances en brandweervoertuigen, ongeacht
of ze gebruikmaken van optische en geluidssignalen. Dat komt
omdat het systeem werkt met zeer geavanceerde elektronica,
die het C2000-systeem herkent. Dat is het communicatiesysteem
van politie, brandweer en ambulancediensten, dat internationaal
bekendstaat als TETRA (een afkorting voor Terrestrial Trunked
Radio). Hierdoor ben je in de gelegenheid om
tijdig te anticiperen op voorrangsvoertuigen
als brandweerwagens en ambulances.
Desgewenst kun je er ook voor kiezen om
als het braafste jongetje van de klas door
het verkeer te gaan als er een opvallende
óf onopvallende politieauto in de buurt is,
maar natuurlijk stellen wij dat je je altíjd aan de
verkeersregels moet houden. Het grootste voordeel
noemen we dus niet. En we zeggen al helemaal niet
dat een Target
Blu Eye zichzelf kan terugverdienen.

LEGAAL IN HEEL EUROPA
Uiteraard is het gebruik van Target Blu Eye toegestaan in heel Europa.
Het systeem informeert je immers niet alleen over de aanwezigheid van
politie maar van alle hulpdiensten. Daarom draagt Target Blu Eye bij aan
jouw veiligheid én die van anderen in ieder land waar het TETRA-netwerk
gebruikt wordt. Naast Nederland (C2000) zijn dat onder meer België,
Groot-Brittanië, Duitsland, Oostenrijk,
Portugal, Hongarije en geheel Scandinavië. Op onze website www.blu-eye.
eu tref je onder ‘veelgestelde vragen’ het complete en meest actuele
dekkingsoverzicht aan.
GEBRUIKSVRIENDELIJK, VEILIG EN ZEKER
Target Blu Eye waarschuwt je voor naderende hulpdiensten,
zoals brandweerauto’s, ambulances, opvallende en
onopvallende politieauto’s en politiemotoren. Daardoor verhoogt
het systeem de verkeersveiligheid voor jezelf, maar ook voor
de hulpdiensten en andere weggebruikers. Door je tijdig te
waarschuwen voorkomt Target Blu Eye namelijk dat
je in paniek raakt en daardoor onvoorspelbaar (en
dus gevaarlijk) reageert. Het systeem is eenvoudig
te bedienen, met slechts twee knoppen. Het is
eenvoudig te installeren en je weet dat je het voor
een langere periode kunt gebruiken; niet alleen
geldt er een garantietermijn van twee jaar, ook
zijn er gratis lifetime updates.

HOE WERKT HET?
Als je een sirene niet hoort en blauwe zwaailampen
niet ziet, hoe zorgt Target Blu Eye er dan voor dat je
eerder in de gaten krijgt dat er hulpdiensten naderen?
Auto’s worden steeds beter geïsoleerd, waardoor de
inzittenden steeds meer afgesloten raken van geluid van
buiten de auto. Target Blu Eye geeft echter een akoestisch
signaal én visuele waarschuwingen. Bovendien herkent het
systeem of de hulpdiensten jouw kant op komen of juist de
andere kant op gaan.
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