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DETEKČNÍ
ZÓNA

Schéma

Zařízení měřící rychlost vozidel na pozemní komunikaci
s rozpoznáváním registrační značky je určeno pro dopravní
uzavírky (prevence dopravních nehod způsobených vysokou
rychlostí). Toto zařízení je možno postavit na vozovku nebo
zpevněnou krajnici v prostoru pracovního místa a je spojeno
s Informačním vozíkem LED, kde se na činné ploše zobrazí
RZ vozidla s naměřenou rychlostí. Výhodou je modularita
zařízení, ze kterého lze po úpravách sestavit úsekové měření
rychlosti, dále jednouchá instalace a montáž systému (blok
opatřen kolečky a rukojetí pro snadnou manipulaci). Pro stabilitu
při provozu je zařízení opatřeno výsuvnými/otočnými patkami
s výškovou regulací. Hlava přístroje obsahuje radar pro měření
rychlosti, čtecí zařízení RZ a infračervený reflektor a lze ji
na nosném sloupu natočit v rozsahu 120 ° do směru měření.
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Technické údaje

















Kontakt

pracovní rozsah min. -25 °C až +55 °C
možnost nastavení hodnoty varovné funkce přímo
v místě použití
krytí IP 55
bezdrátový přenos údajů na zobrazovací zařízení
vzdálené do 300 m v reálném čase
zobrazovací zařízení bude použit informační vozík LED
dle standardu PPK – VOZ
rozsah měření do 200 km/h s přesností do 3 %
protikorozní ochrana typu III A nebo III B dle TKP 19B
dosah měření včetně čtení RZ cca 20 m od zařízení
rozpoznání RZ vozidel nejméně z 20 evropských zemí
úspěšnost čtení RZ min. 85 %
ukládání naměřených rychlostí pro statistiku (počet
vozidel, průměrná rychlost, nejvyšší rychlost)
stahování dat dálkově přes webové rozhraní
akumulátor pro měření a předávání informací po dobu
min. 48 hod
dvířka opatřena bezpečnostním zámkem
zkonstruováno v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN
12 320, včetně oka pro připevnění řetězem ke svodidlu
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