TEST DASH CAMS
Du har helt sikkert set russiske youtube-film fra bilister, der filmer ud af forruden. Her kan man finde alt fra sjove
kørefejl og trafik humor til vejraseri og
overfald. Det kan være underholdende,
men kan det bruges til andet og mere?
Dash cams kalder man de små kameraer, som monteres i forruden, hvor de
filmer alt hvad der foregår foran bilen,
mens den du kører. De fleste kameraer
får strøm fra bilens cigartænder, og
kameraet tænder automatisk, når bilen
startes. Herefter filmer de fortløbende
og lagre optagelser på et hukommelses-

kort. Når kortet er fyldt sletter kameraet automatisk optagelserne bagfra
(filmer i loop). Hvis du får en optagelse,
som du vil gemme, kan du hente den ud
af kameraet på forskellig vis.
Afhængig af, hvor avanceret og dyrt
kameraet er, kan det også have funktioner som GPS-logning, live videofunktion, der giver dig mulighed for at se,
hvad kameraet optager med en app i
telefonen via wifi eller bluetooth og
meget andet. Nogle fås også med et ekstra kamera, der kan monteres i bilens
bagrude, så man filmer både hvad der
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Blackvue-løsningen
med et lille kamera
monteret i en cylinderform, gør det let
og diskret at placere, men man savner skærmen.

BILLIGST

BEDST i TEST

DATA

BLACKVUE
DR650S-1CH

KEHAN
C891

ROLLEI
CarDVR-71

GARMIN
DriveAssist 50LMT

BLAUPUNKT
BP 5.0

PHILIPS
ADR810

NEXTBASE
412GW

Pris
Inköpsställe
Bildupplösning
Bildvinkel
Batteri
GPS
Loopfunktion
Hukommelseskort
Kommentar

1.495 kr
dustinhome.dk
1920x1080 pixel
129 grader
Ja
Ja
Ja
Op til 128 Gb
Sydkoreanske Blackvue
er store inden for bilkameraer og modellen med det
mundrette navn DR650S1CH er en af testens mere
avancerede kameraer.
Det kompakte cylinderdesigns gøk den lille, og dermed let at placere diskret
i forruden, men det betyder også, at den ikke har
en indbygget skærm. Det
gør monteringen i forruden lidt mere besværlig,
fordi man skal have gang i
en app på mobiltelefonen,
før man ka se, hvad kameraet filmer. Billederne er
tydelige selv i mørke, om
end de er lidt grynede.
En parkeringsfunktion
gør, at kameraet begynder
at optage, hvis den mærker vibrationer. Kan udvides med et ekstra akmera
der skyder bagud.

699 kr.
kehan.com
1920x1080 pixel
170 grader
Ja
Nej
Ja
Op til 128 Gb
Testens næstbilligste
dash cam er har få funktioner, men er let at montere i forrude. Det vigtigste argument for Kehan
er dog, at den filmer i 170
grader, hvilket dækker
næsten hele bilens forruden, hvis man placerer
kamerat i midten.
C891 har en stor, tydelig skærm, der viser, hvad
kamerat optager, hvilket gør det let at placere
kameraet i forruden, hvorfor den også er let at flytte
fra bil til bil. Billedkvaliteten er ok både i lys og
mørke. Alt i alt får man et
godt kamera til prisen.
Desværre har Kehan ikke
en dansk importør i øjeblikket, hvorfor man er
henvist til udenlandske
websites og køb i fremmed valuta.

324 kr.
CDON.com
1280x720 pixel
120 grader
Ja
Nej
Ja
Op 32 Gb
Et lille og smidgt dash
cam, som også kan bruges på en motorcykel.
Billedet er godkendt, selv
om opløsningen er forholdsvis lav, og den billige Rollei viser ikke lige
så klare farver, som flere
andre kameraer i testen.
Monteringen i forruden
er enkelt og effektiv med
en sugekop, og Rollei har
de fleste af de funktioner, som man også finder i
dyrere kameraer.
Finishen står dog mål med
den lave prise. Testets billigste kamera føles også
billig i matarialerne.
Rollei har et større program af dash cams, med
flere dyrere modeller, der
har flere funktioner, og
hvor finishen ser ud til at
være bedre ( bedømt via
nettet).

3.139 kr.
dustinhome.dk
1920x1080 pixel
90 grader.
Ja
Ja
Ja
64 Gb medfølger
Garmins DriveAssist er en
hybrid mellan en GPS-navigator och et bilkamera.
Den kan alt det, en normal
navigator kan, men derudover kan den filme ud af
bilens forrude.
Opløsningen er høj, men
billedet er grynet og utydeligt, og farverne er
svage. Desuden er billedviklen forholdvis snæver
med bare 90 grader.
Desuden kan monteringen af enheden bliver lidt
af en udfordring, da den
skal monteres både så
den filmer ud af forruden,
og så skærmen er læsbare, uden at forstyrre
førerens udsyn. Største
forhindring er dog, at den
ikke har en loop-funktion.
Når kortet er fyldt, skal det
slettes, før enheden kan
optage igen.

998 kr.
computersalg.dk
1920x1080 pixel
160 grader
Ja
Tilvalg
Ja
Op til 64 Gb
Blaupunkts kamera fremstår som en dyr enhed i
forhold til den billedkvalitet man får for pengene.
Dette er testen mest grynede og mest utydelige
billede, men samtidig med
en kæmpe billedvinkel
på 160 grader, og kameraet er lille og smidigt. Det
fylder ikke mere end et
Gopro-kamera.
Blaupunkt BP5 kan desuden kompleteres med
et ekstra bagurettet
kamera. En ekstra, separat GPS-enhed, som noterer positionen på filmen,
er også ekstradustyr. Til
gengæld kan den opkobles på mobiltelefon.
Blaupunkt har et større
program af dash cams,
som byder på enheder
med flere funktioner og
bedre kvalitet.

1.199 kr.
conradelektronik.dk
1920x1080 pixel
156 grader
Nej
Nej
Ja
Op til 32 Gb
Philips bilkamera placerer sig midt i testen, både
i forhold til pris og i forhold til de egenskaber,
den giver for pengene.
Filmen fungerer godt og
giver klare og skarpe billeder i dagslys, hvilket
ses tydeligt på den 2,7”
store skærm. Desværre
har kamerat det svært
ved med den automatiske
hvidbalance, hvilket ofte
giverfarvestik (overvægt
af en bestemt farvetone) i
billederne.
Desuden savner Philips’
dash cam både GPS-funktion, inbygget batteri og
g-sensor til parkeringsfunktion, så kameraet kan
optage, hvis bilen udsættes for bevægelser, mens
den holder stille.
Men det har god bred
optagevinkel.

1.938 kr.
euronics.dk
2560x1440 pixel
140 grader
Ja
Ja
Ja
32 Gb
Det er måske indlysende,
men endnu en gang sandt:
Testens dyreste dash
cam er også det bedste.
Billedkvaliteten er den
bedste i testen, og det i en
optagevinekl på 140 grader. Trods testens største skræm på 3” er enheden så kompakt, at den
forholdsvis let placeres
i forruden. Installation er
tilsvarende enkel og fleksibel. Der medfølger både
dobbeltklæbende tape
og sugekop, på holderen,
som kamerat nemt kan
afmonteres fra, hvis man
skal gennemse optagelser i bilen.
Bejtening forgår via intuitive menuer på skærmen.
Standard er både GPS og
Wifi, så man kan downloade film direkte på mobil
eller lap top.

Ved køb: OBS Hukommelseskort Ved køb af et dash cam, findes der mange priser, på det samme kamera, på nettet. Ofte differentieres prisen af, om og i givet fald hvor stort et hukommelseskort, der følger med.
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Alt-i-en-løsningen
fra Garmin virker
umiddelbart som
en oplagt løsning,
men den medfører
andre udfordringer.

sker for og bag bilen.
Dash Cam må ikke tage førerens
udsyn gennem forruden fra, hvorfor
de er fysisk små, hvilket kan være en
udfordring for billedkvaliteten. Som
udgangspunkt betyder det dog ikke
store. Alle dash cams i denne test leverer brugbare billeder i dagslys. Forskellene i kvalitet ses oftest først i mørke,
hvor de dyre kamera med højere opløsningen fungerer bedst.
I valget af dash cam er linsens billedevinkel derimod en vigtig faktor. I
denne test har Kehan C189 den bredeste vinkel på 170 grader, hvilket giver et
bedre billedsyn end Rollei CarDVR-71,
som har en billedvinkel på kun 120 grader. Der findes dash cams fra få hundrede til flere tusinde kr. Som udgangspunkt får du, hvad du betaler for.
Spørgsmålet er herefter, hvad du kan
bruge kameraet til, og hvilket begrænsninger, der er forbundet med brugen
af det.
Producenterne reklamerer med,
at dash cams kan bruges som bevis
i trafiksager. I Danmark afgøres
skyldsspørgsmål dog som regel med
udgangpunkt i trafiksituationen, og
video-optagelser betragtes ikke som en
afgørende bevis i sig selv. De kan bruges, til at understøtte beviser i tvivlsomme sager.
Fra Storbritanien kender man eksempel på, at der er manipuleret med billeder fra Dash Cams med henblik på
at tilpasse dem afgørelsen af et skyldssprøgsmål.

•

VIDSTE DU?
Selv om video-optagelser
i sig selv ikke dokumenterer meget i trafikken, fordi
video kan redigeres og
manipuleres på lige fod
med still-billeder, så er
der masser af eksempler
på, at dash cam videoer
har været afgørende for
forsikrings- og rets-sagers udfald.

Blaupunkts løsning med et kvadratisk hus ser godt ud,
men BP 5,0 modellen har et par andre
udfordringer.

RET OG VRANG MED DASH CAM’S
HVAD SIGER LOVEN?
I Danmark er det som udgangspunkt tilladt at benytte dash cams. Det skal dog
være monteret i forruden, så det ikke forstyrrer udsynet for føreren, og det må ikke
sidde, så det tager førerens opmærksomhed under kørslen.
Ifølge FDM må man desuden kun filme på offentlig vej, og enkeltpersoner må
ikke optræder på en måde, så de udgør det primære objekt i billedet, hvis du
offentliggør filmen.
Der er dog undtagelser fra den generelle accept flere steder i Europa. Faktisk blev det først lovligt at benyttet dash cams i Sverige i 2016, og der er fortsat
skrappe restriktioner i brugen af dash cams i Portugal, Luxemborg og Østrig, og
der er også særlige regler for anvendelse i Belgien, Tyskland og Schweiz.
Selv i de lande, hvor det er forbudt for private, at anvende dash cams, har man
dog ikke kendte sager, hvor turister er blevet straffet for at brugen dem.
DET MENER FORSIKRINGSSELSKABERNE
Arne Knippel fra Forsikring og Pension siger om Dash Cams:
Hos Forsikring og Pension har vi ikke kendskab til,
at danske forsikringsselskaber giver rabat på præmien
ved brug dash cams. Vi ser mange fordele ved brugen
af dem, men vi ser det ikke som en banebrydende teknik og vil derfor ikke i almindelighed opfordre til, at man
bruge dem.
En kort video-optagelse kan sige mere end mange år,
og vi ved, at video kan de være brugbart i afgørelsen af
skyldsspørgsmål. I Tyskland har der netop været en retssag, hvor en bilejer blev frikendt på baggrund i optagelser fra et dash cam. Og det
behøver jo i øvrigt ikke være bilistens egne optagelser. I sagen med stenkast fra
broer efterlyser politiet jo i øjeblikket lastbiler, som ofte benytter sig af dash cam,
for at kaste lys over sagen fra nordtyskland.
Men et dash cam er i sig selv ikke en sikkerhed for, at man kan bevise sin uskyld.
Dels har dash cams en naturlig begrænsning i det udsnit, de optager i, dels kan der
være andre forhindringer forbundet med bruge af video-optagelser. Eksempelvis
kan video-optagelser jo manipuleres. Endelig er der jo riskoen for, at en videooptagelse viser, at man er skyldig, hvilket gør det odiøst, hvis man har optagelser, som
man ikke vil udlevere.
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