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HIG Traffic Systems levert een range van Spike camera’s welke 
allen zijn uitgerust met 2 lenzen; infrarood- en kleurenlens. Door 
de infraroodlens in combinatie met de infrarood illuminator en 
gepatenteerd flitsalgoritme kan men zonder extra verlichting 
bij wisselende weersomstandigheden en ’s nachts uitstekende 
afbeeldingen verkrijgen van de gedetecteerde kentekens. 

Spike Venus
De Spike Venus is geschikt voor het detecteren van kentekens 
per rijstrook waarbij het detectiegebied maximaal 2.5 meter is. 
De Spike Venus is geschikt voor het detecteren van kentekens 
tot een voertuigsnelheid van 220 km per uur en is met een 
zwarte of witte zonnekap leverbaar. De Spike Venus kan 
meerdere kentekens in één beeld detecteren en heeft een laag 
stroomverbruik van 15W. 

Spike Neptune 

De Spike Neptune is geschikt voor het detecteren van 
kentekens op twee rijstroken waarbij het detectiegebied 
maximaal zes meter is. De Spike heeft een embedded Linux 
operating system en een laag stroomverbruik van 20W. 
De Spike Neptune kan net zoals de Spike Venus meerdere 
kentekens in één beeld detecteren. Om een perfecte 
herkenning van het kenteken te krijgen, zijn er meerdere 
lenstypes beschikbaar. Het juiste lenstype wordt bepaald door 
HIG Traffic Systems op basis van de positie waar de camera 
geplaatst wordt. 

Spike HD
De Spike HD heeft een detectiegebied van 4.20 meter, één 
rijstrook met een overlap en een range tot 30 meter. De Spike 
HD is een perfecte combinatie met andere systemen zoals bv. 
Weigh In Motion en SpeedSpike.

De Spike camera is een stand alone, volledig geïntegreerde kentekenlezer. De benodigde 

elementen zoals de camera, illuminator met gepatenteerd flitsalgoritme en processor bevinden 

zich in één hermetische gesloten IP 67 behuizing. De Spike camera kan worden gekoppeld aan 

een verscheidenheid van systemen via TCP/IP, Ethernet, relaiscontact, RS232 protocol. TCP/IP kan 

bekabeld of via GPRS, UMTS of HSDPA. De overige verbin dingen kunnen alleen bekabeld. Door gebruik 

van een web browser kan de camera geconfigureerd worden op afstand.  

De Spike camera heeft diverse uitvoeringen:
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Pagis 

Pagis is een afkorting van Police ANPR Graphic Information 
System. Al vele politiekorpsen binnen Nederland hebben 
hun voertuigen uitgerust met dit ANPR systeem vanwege de 
gemakkelijke bediening en hoge performance bij het rijdend 
scannen van kentekens. Het gebruik van ANPR kan een 
substantiële bijdrage leveren aan de voorkoming, opsporing, 
vervolging en berechting van strafbare feiten. De pakkans van 
criminelen is groter geworden, waardoor het publieke domein 
veiliger is geworden. 

De slate ANPR camera is uitgerust met 2 lenzen; een 
infrarood – en een kleurenlens. Het infrarood wordt gebruikt 
voor de kentekenherkenning en de kleurenlens voor een 
kleurenoverzicht van het voertuig. De slate ANPR camera is 
door zijn compacte afmeting goed op verschillende plaatsen 
in een auto te monteren. De keuze van locatie is afhankelijk 
van de gewenste toepassing. Montage van de camera op het 
dashboard achter de voorruit, geeft de bijrijder de gelegenheid 
de camera op diverse wijze uit te richten zodat elk kenteken 
gedetecteerd wordt. 

Een gefixeerde opstelling van de camera in de gril van een 
auto is ook mogelijk daar de camera waterdicht is en een IP67 
waarde heeft.Door de compacte afmeting van de slate camera 

is het mogelijk om een motor uit te rusten met onze PAGIS 
apparatuur.  
De camera wordt voor de kuip gemonteerd en het touchscreen 
in de kuip. De PC wordt in één van de zijkoffers van de motor, 
op een dusdanige wijze, gemonteerd dat trillingen tot een 
zodanig niveau worden teruggedrongen, dat de PC niet meer 
trillingsbelasting krijgt dan bij montage in een auto. 

De meerwaarde van ANPR op de motor is in het bijzonder bij 
het scannen van bromfietsen en/of scooters. In smalle straten 
in stedelijke gebieden waar auto’s geen doorgang hebben, 
is de motor uiterst wendbaar en snel in het optreden tegen 
bromfietscriminaliteit. 

Software
PAGIS wordt gevoed met databases, bestaande uit kentekens 
welke gezocht worden voor diverse doeleinden, via een 
draadloze verbinding met de BackOffice of via een USB stick. 

Al rijdend detecteert het PAGIS systeem de voorbijkomende 
kentekens. Zodra er een match wordt gemaakt met de 
database dan volgt er een alarm in het surveillerende voertuig.  
De prioriteit van de hit is duidelijk zichtbaar door gebruik 
van kleurcodes. Opvolging van de hit blijft een actie van de 
surveillerende agenten. 
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Vestiging BodegraVen
Klipperaak 101
2411 nd Bodegraven
telefoon 088 6227 444

Vestiging HeerHugowaard
newtonstraat 37
1704 sB Heerhugowaard
telefoon 072 850 10 10

www.hig.nl


