
Bodem Voertuig Inspectie Systeem 
 
Het gebruik van een Under Vehicle Inspection System (UVIS), oftewel Voertuig Bodem Inspectie 
systeem, is de beste manier om onregelmatigheden aan de onderkant van een voertuig op te 
sporen. Beveiligingspersoneel kan hoogwaardige en zeer efficiënte toegangscontrole en inspectie 
uitvoeren tegen explosieven, wapens, verdovende middelen, radioactieve voorwerpen en andere 
smokkelwaar die onder voertuigen verborgen zijn.

Under Vehicle Inspection Systems

UVIS

Met Bavak bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit. Bavak heeft meer dan 45 jaar ervaring in de high-security 
voor vitale infrastructuur wereldwijd. Deze ervaring zorgt voor een enorme expertise die wordt gebruikt om de 
beste producten te kiezen. Neem contact op met Bavak voor meer informatie.  
 
Bavak. Securing daily life.

De meest complete UVIS is een combinatie van UVIScan PRO, UVIScan systemen voor detectie van 
gammastraling en PlateCatcher automatische nummerplaatherkenning (ANPR) Deze systemen 
kunnen gecombineerd maar ook separaat gebruikt worden en bieden de perfecte oplossing om de 
onderkant, binnenkant en kentekenplaat van voertuigen te scannen, inspecteren, herkennen en 
digitaal vast te leggen. 



Extra’s
De UVIScan PRO kan worden aangevuld met extra 
functies zoals een geïntegreerde PlateCatcher ANPR 
en Driver Face Capture (DFC). De PlateCatcher en het 
DFC-systeem worden geactiveerd door de inductielus 
van het UVIScan Under Vehicle Inspection System. Het 
systeem kan ook worden aangevuld met een unieke 
extra module die magneten kan detecteren die worden 
gebruikt om smokkelwaar en/of explosieven op te 
bergen.

Processing Unit
De UVIScan PRO Processing Unit is geen 
standaardproduct, het is speciaal gemaakt voor de 
UVIScan Under Vehicle Scanning technologie. Het is een 
geavanceerde, state-of-the-art industriële computer 
waarin, vanwege het lage energieverbruik met LINUX 
OS, is gekozen voor een passieve koeling. Het systeem 
heeft dus geen koelventilator nodig en trekt geen stof 
aan in de computer.

InfraRed Technologie
De UVIScan PRO technologie biedt de meest 
geavanceerde Near InfraRed (NIR) verlichting en 
cameratechnologie in grijstinten met duidelijke 
voordelen. Het NIR voorkomt overbelichting van de 
camera door zonlicht (zoals bij witlicht technologie), de 
beelden hebben een hoger contract en scherpte dan 
bij witlicht technologie en het is niet zichtbaar voor 
het menselijk oog waardoor het niet de aandacht zal 
trekken van criminelen, terroristen en/of sluipschutters.

UVIScan Pro
De UVIScan PRO is speciaal ontworpen om de hoogst 
mogelijke kwaliteit scan te produceren van de bodem 
van een voertuig. Vanwege de toegepaste Area Scan 
technologie maakt de snelheid van het voertuig geen 
verschil tijdens het scanproces. Het voertuig kan zelfs 
enkele seconden boven de scanner stilstaan zonder 
vervorming van het scanbeeld. De verlichting is speciaal 
ontworpen voor het scannen van zowel auto’s als 
vrachtwagens, in verschillende hoogtes en breedtes.
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