Prometne rešitve za pametna mesta
Inteligentni števci kolesarjev Cimatic D2

Sistemi za nadzor prometa – merilniki hitrosti

Za doseganje visoke kakovosti mobilnosti s kolesom, ki opravičuje vlaganja v
kolesarsko infrastrukturo , je potrebno imeti ažurno in ves čas dostopno bazo
podatkov o številu kolesarjev in njihovih potovalnih navadah.
S tem namenom smo v podjetju Intermatic razvili sodoben inovativen
produkt novih samodejnih števcev kolesarjev. Ti z usmerjanjem pozornosti
v povečan pomen kolesarskega prometa v načrtovanje le -tega aktivno
vključujejo javnost, upravljavcem kolesarske infrastrukture pa omogočajo
takojšnji dostop do podatkov o kolesarskem prometu.

Sistemi za označitev in osvetlitev prehoda za pešce

Tehnološko napredne naprave s prostim pretokom informacij in daljinsko
komunikacijo, v okviru pogojev za kolesarski promet sistematično zmanj šujejo tveganja in stroške v prometu, zdravstvu in gospodarstvu ter pripomorejo k boljšemu uresničevanju evropskih trajnostnih ciljev.

viasis Kompakt

Prikazovalniki hitrosti Vi vozite
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Velikost znakov hitrosti: 300 mm
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Glavna prednost radarske table Viasis Kompakt je izmenični
prikaz hitrosti in smeška oz. znaka za omejitev ali klicaja. Velikost
znakov je 300 mm, kar zagotavlja boljšo vidljivost na večjih
razdaljah.

Možnost izmeničnega utripanja dejanske
izmerjene hitrosti in smeška ali omejitve hitrosti

Rojčeva ulica 24, SI-1000 Ljubljana

- Spreminjanje LED barve (rdeča-rumena) in utripanje hitrosti ob
prekoračitvi hitrosti
- Možnost merjenja v obe smeri
- Avtomatsko prilagajanje osvetlitve LED zaslona
- Antirefleksno zaščitno pleksi steklo za boljšo vidljivost tudi pri
močnem odsevu sonca
- Shranjevanje podatkov po sistemu FIFO (na voljo so vedno
podatki za zadnji mesec)
- prenos podatkov preko bluetooth-a in RS232 podatkovnea
kabla (brezplačno lahko dobite tudi Android aplikacijo)
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Znak za omejitev hitrosti

LED grafika
Analiza
Možnost izdelave analize prometa in shranjevanje
v obliki .pdf ali
.xls zapisa
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