Trafikanalys

Olika lösningar

– Genom vägrensdetektion
Samla exakt trafikdata genom lagringsmöjligheter
för fyra miljoner unika fordon. Utvärdera er data
med Wavetecs användarassistentmjukvara och
skapa detaljerad trafikanalys med exakta resultat
och visuellt lättförstådda diagram.

Mäter:
> Data & tid
> Hastigheter
> Fordonslängd

> Fordonsantal
> Förarnas riktning

Detektorer
Wavetecs microvågsdetektorer
kan mäta varje reflekterande
objekt i rörelse. Hastigheter
mellan 0 och 255 km/h kan
mätas i olika riktningar på ett
avstånd mellan 0 och 300 m.

För trafiksäkerhet

För statistik och analys

Skydda
fotgängare

Vid djurövergångar

På sjukhus

Vid farliga
väderförhållanden

På förskolor

Vid körskolor

På äldredomshem

Som oljudsreduktion

På skolor

Som ett tillägg vid
kuster, rodelbanor och
go-kartbanor etc.

För rumsäkerhet

För tåg- och
bussdetektion

Som trafikkontroll

På företagsmark och
på industriområden

Elektronisk hastighetsskylt

Basdektektor
> Rörelsedetektion/hastighetsdetektion
> Utgång via relä eller optisk
omkopplare

Tillförlitliga radarlösningar anpassade för
dina behov.

Datadetektor
> Rörelsedetektion/hastighetsdetektion
> Seriell datautgång i ASCII-format genom RS-232 gränssnitt
> Användarinställningar för digital känslighet
> Min- och maxhastighet och hastighetströsklar fritt
programmerbara

Kontakta oss

Nätdetektor
> Datadialog via 2-trådsbuss
med RS 485

Adress: Box 920, 731 29 Köping
Besöksadress: Volvogatan 2, 731 36 Köping
Telefon: 0221-29700
Mail: order@saferoad.se

Hastighetstavlor – Trafikanalys – Radardetektorer
Saferoad Traffic AB

saferoad.se

Wavetec

Lugnar ner trafiken

Kundanpassade lösningar

Vår partner på dessa artiklar har i nära 20 år
tillverkat olika typer av anordningar som använder
sig av radardetektorer och som kan lagra data för
trafikanalyser som typ hastighetstavlor, trafikräknare
och detektorer. Vi har möjlighet att offerera
individuella lösningar med flexibla justeringar för att
tillgodose just era behov. Din säkerhet är vårt yrke!

– Mäter och varnar effektivt

– Vi bygger din vision

Hastighetstavlor
– Förhindra fortkörning på ett intelligent sätt
Trafiksäkerhet och även livet på människorna som
vistas i trafiken är i fara varje dag genom att
hastigheterna inte hålls, detta gäller också på
företagsmark. Vart än du vill att hastigheten ska
mätas och justeras så offererar vi…
Din lösning:

Med 20 års erfarenhet av radarteknologi och
professionellt know-how så kan vi erbjuda kundanpassade produkter som exakt passar era behov
och innehåller just det ni behöver för att få de
resultat ni önskar.

Fullt utrustade
Exempel: Compact Emotica 70 x 50 cm
(går att få med färgändringar)

Gör trafiken säkrare
– Kompakt hastighetsdisplay med
stor kapacitet

– Kundanpassad utrustning, olika tillval
Vi tar hand om ditt strömbehov
Konstant strömförsörjning med
220/230 V. Laddbara batterier
och ”grön energi” med hjälp av
solceller.
Datalagring

Servicebox
Enkel justering av trösklarna och
inställningarna på baksidan av
er hastighetstavla + valfri
datalagring.

Exempel: Pocket Emotica 50 x 50 cm
(med aluminiumhandtag)

> Övervakar och varnar visuellt
> Effektivt sätt att lugna ner trafiken på lång sikt
> Psykologisk lätta-på-foten-effekt
> Lagring och utvärdering av värdefull trafikdata
(tillval)

Speciallösningar

Stabil aluminiumram
Vi skyddar våra innovativa
teknologier med en robust men
ändå lätt aluminiumram.

– Indikerar och varnar mer tydligt!

Exempel: Varning för hjortdjur eller liknande
70 x 90 cm

Flexibel eller
permanent
uppsättning
Alternativa monteringssätt finns som både är
säkra och tidseffektiva.

Wi-Fi
Trådlös dataöverföring, datalagring
och enkel justering av inställningar
mha trådlös teknologi.

