Sänk farten och höj säkerheten på din väg
PaceTell är en hastighetsdisplay som tydligt visar när hastighetsgränsen överskrids.
Majoriteten av förare sänker då farten och risken för allvarliga olyckor minskar. Den är
robust och tålig, användarvänlig och tillverkad i Sverige vilket ger snabba leveranser.
PaceTell kan användas t ex i ditt bostadsområde, vid
vägarbeten eller hos vägföreningen.
Drivs med ett uppladdningsbart 12 V LIion batteri (upp
till 6 veckors drifttid vid normal trafik.) Alternativt med
batterieliminator för inkoppling till nätspänning (batteri
med laddare ingår i leveransen)
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Testad för nordiskt klimat
CE-godkänd
Ljusstarka, tydliga siffror
Lätt att montera
Kraftig konstruktion
Enkel att sköta

Enkel Inställning av hastighetsgräns i intervallerna
3, 10, 20, 30, 40, 50, 60 och 70 km/tim. Hastigheten
visas i rött.
Displaymodul och batteri är inbyggt i ett pulverlackat
låsbart aluminiumskåp.
Displayfönstret består av okrossbar makrolonplast som
tål slag, stenkastning och skott från luftgevär.
Monteras med medföljande stolpfästen för stolpdiametrar
48 – 60 mm. Fler dimensioner finns som tillbehör.
Dimension 400 x 450 x 60 mm, vikt på lite drygt 4 kg.
Stöldskydd/skruvlås ingår som låses med hänglås
(hänglås ingår ej )
Skåpet är försedd med 4 st M6 gänghål för
montering av kundanpassad frontskylt.
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Med PT logg får du enkelt ut resultatet på hastigheten
och antal fordonspassager. Går också att få i grafer,
se mer information på hemsidan.
Läs mer om tillbehör m.m. på nästa sida.
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PT logg
Monterad och klar
i PaceTell original.
Mäter antal fordon
som kör förbi och
lagrar hastigheten.
Med vår app laddar
du enkelt ner all info.

PT solcellsystem
Innehållande:
solcellspanel,
stolpfästen
och anslutningskabel.

PT blinkljus
Innehållande:
blinkljus,
stolpfästen
och anslutningskabel.

Våra standardskyltar
Skylt i 5 standardutföranden
Storleken 450 mm x 750 mm.
De monteras enkelt med fyra
skruvar som passar i Pacetells
skyltfästen på framsidan.

Exempel på kundskyltar
Forma ert eget budskap.
Storleken 450 mm x 750 mm.
Monteras enkelt med antingen
texten ovanför eller nedanför.
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