RADARES
ELETRÔNICOS

CONTROLE E ORGANIZAÇÃO

VANTAGENS

Dispositivo de detecção que registra
veículos que cometem a infração de parado
sobre a faixa de pedestre, o desrespeito a
fase vermelha do semáforo, com leitura
automática de placas (LAP/OCR) e/ou o
excesso de velocidade, bem como os dados
referentes à infração cometida (local, data,
hora, etc.), para qualquer tipo de veículo.

O radar eletrônico está preparado para
atender as diferentes demandas do trânsito. A
sua versatilidade e facilidade de operação
tornam o equipamento a ferramenta perfeita
para operar de acordo com a necessidade do
cliente. Possibilitando aumentar a segurança
das vias, respeitando os direitos do pedestre e
reduzindo o número de acidentes.

DIFERENCIAIS
O equipamento é capaz de suportar
as condições mais severas de operação,
contendo uma série de diferenciais que o
destacam no mercado. Seu sistema de
comunicação online permite que o usuário
tenha controle sobre o equipamento instalado
na via pela Central de Operação, garantido
agilidade na operação e manutenção.
Além disso, o módulo OCR permite o
monitoramento sobre a restrição de veículos,
tais como rodízio, veículo roubado,
licenciamento, IPVA, veículos clonados, e
outras restrições. A emissão de relatórios
estatísticos e a agilidade no processamento
das infrações são características que irão
contribuir para a melhoria da fluidez e
segurança do trânsito e na agilidade dos
serviços.
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CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

O rada eletrônico tem a capacidade
de operação com 2 ou 3 laços por faixa de
rolamento, podendo assim, ser aplicado em
qualquer configuração de pista. Além disso,
o radar tem capacidade de detecção e
registro das imagens de infração em
intervalos predefinidos. As provas visuais
registradas pelo equipamento contêm
informações
relativas
a
velocidade
permitida para o local, velocidade aferida,
data, hora, minuto, segundo, o local e o
código de infração, além da marca e placa
do veículo.
Tendo a capacidade de atuar com
diferentes tipos de veículos (carros, motos
e caminhões) e com placas padrão Brasil e
Mercosul, o conjunto pode ser instalado em
postes, pórticos, semipórticos e viadutos.

- Tensão de Alimentação: bivolt +/- 20%;
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- Proteção contra interferências eletrostáticas
e sobretensões;
- Autonomia para operar em casos de queda
de energia (com nobreak);
- Câmera digital de alta resolução sem
necessidade de tratamento de imagem;
- Unidade de velocidade: Km/h com resolução
de 1Km;
- Base de medição: milésimo de segundo.

* O fabricante reserva a si o direito de alterar as configurações
técnicas descritas neste folheto sem qualquer comunicação
prévia, bem como, alterar as configurações do equipamento
para atender quaisquer demandas, não servindo o presente
documento como argumento limitador das especificações
técnicas do produto.

