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Collision Sentry Collision Pro
Blind corners and intersections are a 
common hazard in most industrial 
settings. The Collision Sentry Corner Pro 
warning system helps lessen these 
hazards.
The addition of the Collision Sentry 
Corner Pro system can:
• Protect people from injury
• Prevent equipment damage
• Prevent damage to the facility
• Increase and maintain productivity by 

avoiding delays due to accidents

Döda vinkleln korsningar är en stor risk för 
olyckor  oavsett i vilken industriell miljö - olyckor 
som kan resultera i skadad utrusting, 
byggnaden och det viktigaste anställda. 
Collision Sentry Corner Pro funkar för att 
förhindra olyckor vid döda vinkelhörn genom 
att skicka både ljud och visuella  larm för att 
varna kommande trafik. Collision Sentry Corner 
Pro hjälper till med att göraen säkrare jobbmiljö 
där gaffeltruckstrafik och gångtrafik korsas.

Ljud varning

• Tillräckligt hög för att höras vid hörnzonen 
och den skiljer sig fån andra bakgrundsljud

• Ljudvolymen kan ändras (högt/lågt) eller 
helt enkelt stängas av (på/av)

• Ljudvarningen sker ENDAST när rörelse är 
påträffad på båda sidorna av apparaten

• Synkroniserad med blinkande lampor för att 
förstärka varningar

Visuell varning

• Blinkande varningar ENDAST när rörelse
påträffas på båda sidor av apparaten

• LED lampor placerade i en vinkel, vilket höjer
insiteten av ljuset och gör den enklare att
notera

• Strålen är fokuserad mot areas där den syns bäst
• objektivet är koncentrerad och ger lampan

större intensitet
The Collision Sentry Corner Pro sends a warning 
ONLY when it senses movement in both detection 
zones; motion on both sides of the blind corner.

Under those conditions, the Collision Sentry 
Corner Pro �ashes in both directions and sounds 
an audible warning, providing enough time to for 
corrective action.

Motion detected 
only on one side 
of the corner – 
no warning
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Simple installation

• Deploys immediately, portable, compact and 
lightweight

• Integrated, recessed magnet mounts easily 
“snap on” to racking, maintaining a secure, 
tight �t

• Integrated mounting points for mounting the 
unit to non-magnetic surfaces

• Optimal installation height is 7 to 9 feet on the 
upright

Self-powered

• Standard D-cell batteries (included)
• Blue light low battery indicator
• Battery life depends on usage, but lasts a 

minimum of 12 months

Passive infrared motion sensors

• Detection zone 20-25 feet in each direction
• Warning set in ample time for corrective action
• Pre-set and ready to use

Motion detected 
only on BOTH 
sides – warning

Detection Zone

*Test results may vary depending on facility.



Collision Sentry Collision 
Pro
Döda vinklar och korsningar är en vanlig 
fara in de flesta industiella samanhang . 
The Collision Sentry Corner Pro 
varningssystem hjälper minska dessa
Tillägget av Collision Sentry Corner Pro 
system can:
• skydda personer från skador
• Förhindra skador på utrustning
• Förhindra skador på anläggningen
• Öka och upprätthålla produktiviteten

genom att undvika förseningar p.g.a.
olyckor

Blind corner intersections are a prime spot for 
accidents in any industrial setting – accidents 
that can result in damage to equipment, the 
facility and most importantly to people. Collision 
Sentry Corner Pro works to prevent accidents at 
blind corners by sending both an audio and 
visual alert to warn of approaching tra�c. 
Collision Sentry Corner Pro helps create a safer 
working environment in areas where forklift 
tra�c and pedestrian tra�c intersect.

Audio warning

• Loud enough to be heard from within the 
corner zone and set it apart from other 
background noises

• Audio volume can be adjusted (high/low) or 
simply turned o� (on/o�)

• Sounds warning ONLY when motion is 
detected on both sides of the corner

• Synchronized with light �ash to reinforce 
warning

Visual warning

• Flashes warning ONLY when motion is 
detected on both sides of the corner

• LED lights positioned on the angle, increasing 
the intensity of the light and optimizing 
visibility

• Beam focused toward areas where it is best seen
• Lens concentrates and increases beam’s 

intensity
Collision Sentry Corner Pro skickaren varning 
ENDAST när den känner av rörelse på båda sidor 
av detekteringszonen; rörelse på båda sidor av  
blind corner.

Under dessa förhållanden blinkar Collision Sentry 
Corner Pro i båda riktningar och ger ifrån sig en 
hörbar varning, vilket ger tillräckligt med tid för 
korrigerande åtgärder

Rörelse 
upptäckt på 
bara en sida av 
hörnet– Ingen 
varning

Hyllor

Deltelterings-
Zon

6-7,5 M

Dektekterings-
Zon

6-7,5 M

Avdelning
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Ovanifrån

Enkel Installation

• Vecklas ut direkt, bärbar, kompakt och lätt i
vikt

•
Integrerade, infällda magnetfästen monteras
enkelt
“knäpp på” för att hålla ihop, upprätthålla en
säker åtsittande passform

•
Integrerande monteringspunkter för
monteringen av enheten på icke magnetiska
ytor

• Optimal installationshöjd är är 2,1-,27 
meter upprätt

Självdrivna

• Standard D-cell batterier ingår
• Blått ljus visar låg batterinivå
• Batteri-livet beror på användningen,

men räcker i minst 12 månader  

Passiv infraröd rörelsessensor

• Upptäckts zonen 6-7,5 meter åt vardera håll
• Varning satt i god tid för att korrigerande

åtgärder
• Förinställda och redo att använda

Rörelse 
upptäckt på 
båda sidor – 
Varning

Dektekteringszon

*Testresultat kan variera beroende på anläggning
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