Sebességjelző tábla
Lassíts! felirattal
LEÍRÁS

A le gújabb technológiás seb esség jelző LED táb lánk szélesk örűen alkalmazható
k özlek edé sb iztonsági berendezés a b alesetek elkerülésére v agy számuk
je le ntős csökk entésére. S ebesség túllépés esetén a nagy mére tű p iros
seb e sség k ijelzés és kiegészítő LA SS ÍTS felirat hív ja f el a sof őr f ig ye lmé t a
g ép jármű seb ességének csök kentésére.
A seb e sség k ijelző tábla a Magy ar Közút által k iadott előírásoknak é s
javaslatoknak marad ék talanul megfelel.

TULAJDONSÁGOK

Nagy méretű k ijelzés

Lassíts k iegészítő felirat

Id őjárás álló k iv itel

S zab ály ozható fény erő

A datgy űjté si funk cióval

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Nagy ob b méretre, vagy más meg jelenésre v an szükség e? A z Ön e lk ép ze lé se
sze rint me gtervezzük, elkészítjük és igény esetén telepítjük is led f alát.
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Minden jog fenntartva!

LFK-VS
V alós se be sség jelző tábla
Lassíts! f elirattal

T ípus

LFK-VS

Rögzítés

Több féle oszlop hoz

Kijelző mérete

70 x 50 cm

Látószög

30 o

Kijelzés mérete

28 cm

Fén yerő

3500 Nit

Sebesség kijelzés

5-199 Km/h

Sú ly

10 Kg

Kijelzés színe :

Z öld és p iros

Kivitel

Kültéri

Kiegés zítő felirat

S árga LASS ÍTS !

Üzemi h őmérs éklet

-20 o C - +50 o C

Fix feliratok

Fe hé r

Á ramellátás

230V 50Hz

Sebesség mérés

Rad ar

Napelem

Op cionális

ME GNE VE ZÉ S

NETT Ó ÁR

S ebe ssé g je lző táb la

570.000,- Ft

Te le píté s

50.000, - Ft

OPCIONÁ LIS TÉTE L
Nap elem

230.000,- Ft

Forg almi ad atgyűjtő

120.000,- Ft

Oszlop te le píté s

90.000,- Ft
A fe ltü nt ete tt n ett ó á rak táj éko ztat ó j elle gűek! V égl eg es kalk uláci óé rt ve g ye fel vel ünk a k apcs olat ot .
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VALÓS SEBESSÉGJELZŐ TÁBLA
Sebességmérés
A berendezés előtt elhaladó gépjárművek sebességét egyirányú mérésre alkalmas Doppler-radar méri, mely a
kibocsátott és visszaverődött hullámok idő-különbségeiből számolja ki a sebesség értékét. A mért adatokat a
rendszer továbbítja a kijelző felé.

Áramellátás
A sebességjelző tábla alkalmas 24 órás állandó, valamint éjszakai közvilágítási hálózatról való üzemeltetésre is.
Amennyiben a helyszínen egyik lehetőség sem áll rendelkezésre, akkor a rendszer napelemes energia ellátással is
működtethető.

Merev, időjárás álló kialakítás
A magas szerkezeti szilárdságú fém burkolat többféle oszlophoz rögzíthető. A sebességjelzőt elölről tükröződés
csökkentővel ellátott plexi burkolat védi, ezáltal a tökéletes láthatóság mellett a beépített elektronika védett az
időjárás viszontagságaitól, a csatlakozások vízmentes kialakításúak.

Forgalmi adatgyűjtés
A legújabb fejlesztésű statisztikai modul képes az adott útszakaszon elhaladó járművek időbeni mennyiségét és
adott sebességét rögzíteni és tárolni. Ezáltal releváns információk és statisztikák nyerhetők az útszakasz használati
jellemzőiről.
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