Varni
Varni
na
na
poti.
poti.
Varni
na poti.

Sistemi
za
nadzor
prometa –
mi
dzor
za prometa
nadzor prometa
– merilniki
– merilniki
hitrosti
hitrosti

Pametni
kolesarski
komunikatorji
Pametni
Pametni
kolesarski
kolesarski
komunikatorji
komunikatorji

merilniki hitrosti

Lion Alcolmeter® 700
Najnovejši instrument
za analizo alkohola v
izdihanem zraku, ki ga
uporablja policija, vojska in v
gospodarskih organizacijah,
za zagotavljanje varnosti pri
delu ter za programe zdravja
in dobrega počutja.

viasis
viasis
Kompakt
viasisKompakt
Kompakt
!!! NAJBOLJ PRODAJAN
!!! NAJBOLJ
MODEL
PRODAJAN
LETA 2014!!!
MODEL LETA 2014!!!

Naprave za označitev in osvetlitev

čitev
za označitev
in osvetlitev
in osvetlitev
prehodov
prehodov
za pešce
za pešce
prehodov
za pešce

Prikazovalniki hitrosti Vi vozite

AlcoBlow®

!!! NAJBOLJ PRODAJAN MODEL LETA 2014!!!

Prikazovalniki
Prikazovalniki
hitrosti Vi
hitrosti
voziteVi vozite

Cenovno zelo dostopen
indikator za hitro
zaznavanje prisotnosti
ali odsotnosti alkohola v
telesu pri zagotavljanju
varstva pri delu - za
široko uporabo.

Povezava v spletno aplikacijo

(www.vivozite.si)
Povezava v
Povezava
spletno
aplikacijo
v spletno aplikacijo
(www.vivozite.si)
(www.vivozite.si)
-hitra vgradnja
-hitra vgradnja
-brez vzdrževanja -brez vzdrževanja
- visoka natančnost-(>
95 %)natančnost (> 95 %)
visoka

Izmenični
prikaz

Izmenični
prikaz

B) Začasna postavitev
B) Začasna
števca postavitev
- pnevmatske
števca
zanke:
- pnevmatske zanke:
-enostavna
in hitra
montaža/demontaža
-enostavna
in hitra
montaža/demontaža
- Meritev dvopasovne
- Meritev
kolesarke
dvopasovne
steze
kolesarke
steze
-minimalni poseg v -minimalni
cestišče poseg v cestišče
- Vgradnja-po
naodstranitvi
makedamski
- Vgradnja
na
poti
makedamski
poti sanacije
ne zahteva
-po
odstranitvi
sanacijene zahteva
vozišča
- GPRS - spletna
-aplikacija
GPRS - spletna
zavozišča
spremljanje
aplikacija za spremljanje
-natančna
statistična
-natančna
obdelava
statistična obdelava
Velikost
znakov
hitrosti:
300
mm
števila
kolesarjev
števila
kolesarjev
podatkov
podatkov
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Glavna prednost radarske table Viasis Kompakt je izmenični
prikaz hitrosti in smeška oz. znaka za omejitev ali klicaja. Velikost
Velikost znakov
hitrosti:
Velikost
300
znakov
mmkar
hitrosti:
300 mm
znakov
je 300
mm,
zagotavlja
boljšo vidljivost na večjih
razdaljah.
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Izmenični
prikaz

Izmenični
prikaz

info@intermatic.si

Možnost izmeničnega utripanja dejanske
izmerjene hitrosti in smeška ali omejitve hitrosti
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www.intermatic.si
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- Spreminjanje
(rdeča-rumena)
in
utripanje hitrosti ob |
Znak za omejitev hitrosti

