Traffic Systems

HIG Snelheidsdisplay
Visuele snelheidsbeïnvloeding: snel inzetbaar, direct resultaat
Kinderen, ouderen en fietsers blijven uiterst
kwetsbare verkeersdeelnemers, terwijl
inzittenden van motorvoertuigen steeds beter
worden beschermd. Visuele snelheidsbeïnvloeding
wordt steeds meer gezien als een effectief middel
om ongevallen te voorkomen.
Deze aanpak wordt door de overgrote meerderheid van zowel
bestuurders als omwonenden aanmerkelijk beter gewaardeerd
dan alternatieve maatregelen als verkeersdrempels en
flitspalen. Uit ervaring is gebleken dat visuele snelheids
beïnvloeding het aantal hardrijders sterk vermindert! Niet alleen
bij scholen maar bijvoorbeeld ook bij winkelcentra en langs
veel gebruikte (sluip)routes.

Het nieuwe Speedmaster snelheidsdisplay is een lichtgewicht
en gebruiksvriendelijk systeem welke over alle functionaliteiten
beschikt om bestuurders te attenderen op de gereden snelheid.
Het systeem beschikt afgezien van de snelheidsweergave
over een smiley icoon in LED groen en een huilend gezichtje
in LED rood. De systemen zijn eenvoudig te rouleren middels
gebruiksvriendelijke montagebeugels.
Ook is het mogelijk om de snelheidsgegevens op te slaan en
deze optioneel via 3G/4G door te sturen naar de Backoffice
van HIG. U kunt in dat geval eenvoudig inloggen op de website
en altijd bij de snelheidsdata. Het systeem kan optioneel
worden geleverd met zonnepaneel zodat het geheel zelfstandig
kan blijven opereren.

Traffic Systems

Behuizing:
• Soort behuizing
• Afmetingen
• Gewicht
Display:
• Display
• Brightness

Kunststof behuizing
650 x 600 x 80 mm
8,2 kg exclusief accupakket

• Optioneel

2 digits
Automatische aanpassing
aan omgeving
Knipperen cijfers
Smiley in LED groen
Huilend gezichtje in LED rood
Weergave cijfers in rood en groen

Radar:
• Doppler Frequentie
• Snelheidsbereik
• Afstandsregeling

24,125 GHz
Tussen 10 en 99 km/u
Tussen 10 en 100 meter (instelbaar)

• Feedback

Stroomvoorziening:
• Accu’s
• Zonnepaneel
• OV-aansluiting
• Permanente voeding
Montage:
• Installatie
• Montage

Instelmogelijkheden:
• Communicatie
• Weergave snelheid
• Limiet snelheid

1 of 2 accu’s

Minimaal 2 meter hoog op minstens
0,5 meter van de weg
Gebruiksvriendelijke montagebeugel
met klembanden

Kabel of bluetooth (standaard)
Onder- en bovengrens instelbaar
T.b.v. knipperen cijfers en tonen van
iconen smiley of huilend gezichtje

Uitleesmogelijkheden:
• Communicatie
kabel, bluetooth of optioneel via
modem
• Data format
VBV data (vehicle by vehicle)
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