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Prometne rešitve za pametna mesta

Uspešne in trajnostno osveščene občine in drugi upravljavci prometne infra-
strukture, ukrepe za doseganje visoke kakovosti mobilnosti s kolesom, ki op-
ravičujejo vlaganja v kolesarsko infrastrukturo, načrtujejo na podlagi ažurne in 
ves čas dostopne baze podatkov o številu kolesarjev.

Da bi občinam olajšali delo, smo v podjetju Intermatic, razvili nove inovativne ko-
lesarske števce, ki poleg štetja kolesarjev, spodbujajo uporabo kolesa na vseh 
ravneh, saj z usmerjanjem pozornosti v povečan pomen kolesarskega prometa,  
v načrtovanje aktivno vključujejo tudi javnost; upravljavcem kolesarske infrastruk-
ture pa omogočajo on-line dostop do podatkov o kolesarskem prometu iz pisarne.

Naše nove tehnološko napredne naprave, ki predstavljajo platformo za vzpo-
stavitev pametnih kolesarskih povezav, v slovenskem prostoru postajajo ved-
no bolj prepoznavne, saj se poleg enostavne modularne gradnje, odlikujejo 
tudi po svojem delovanju, ki s prostim pretokom informacij in daljinsko komuni-
kacijo, različnim upravljavcem kolesarske infrastrukture omogočajo čezmejno 
povezovanje in bolj vključujoče pametno upravljanje s kolesarskim prometom 
na ravni mesa, regije, države ali širše.
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Velikost znakov hitrosti: 300 mm

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 izdelave analize prometa in shranjevanje 
v obliki .pdf ali 
.xls zapisa

Možnost izmeničnega utripanja dejanske 
izmerjene hitrosti in smeška ali omejitve hitrosti

Analiza

- 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)

- Prenos podatkov:
- preko USB vmesnika
- preko GSM/GPRS modema za brezžični prenos
- samodejno pošiljanje podatkov na elektronski naslov

- Napajanje:
- stalno 
- delno (akumulator/ 230V) ali 
- solarno napajanje

- dobava prvih radarskih tabel v Sloveniji 
- lasten servis 
- več kot 20 let izkušenj 
- prikazovalniki najvišje kvalitete, s CE certifikatom 
- več kot 300 radarskih tabel na slovenskih cestah

Izmenični 
prikaz

Izmenični 
prikaz

Znak za omejitev hitrosti
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Povezava v spletno aplikacijo
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