DAS elektro s.r.o.

Radarový ukazatel rychlosti DR400RZ
Zobrazení registrační značky vozidla při překročení povolené rychlosti
Měřič rychlosti s mimořádně dlouhým dosahem a velkými číslicemi.
Vysoce spolehlivé a přesné radarové jednotky nové generace s nízkou spotřebou,
nikdy nevyžadují žádnou kalibraci a jiné seřizování.

Detekce RZ vozidla výkonnou kamerou s možností zaostření.
Dosah měření: osobní až 300 metrů/nákladní vozidlo 360 metrů.
Detekce kamery: účinnost rozpoznání RZ 98% při optimálních podmínkách.
Základní parametry panelu:
DR400RZ
DR400RZS - se statistikami provozu
Rozměry: 850x835mm
Zobrazení do 99km/h.
Výška číslic 400mm.
+ZPOMAL 125mm.
Dvoubarevné zobrazení:
+RZ 125 mm.
-nad povolenou-červená+zpomal+bílá RZ
Krytí: IP55
-při povolené rychlosti svítí žlutá

záruční doba 3 roky na měřič
záruční doba 3 roky na kamerový systém
záruční doba 2 roky na baterii

Popis radarového ukazatele rychlosti :
- vlastní výroba a vývoj
- certifikace ministerstva dopravy/ osvědčení ministerstva dopravy pro silniční provoz
- vysoce spolehlivé a přesné radarové komponenty - USA ,jednotky nové generace s nízkou spotřebou
- číslice+zpomal+RZ sestaveny z vysoce svítivých LED diod, které zajišťují vynikající čitelnost i za slunečného počasí
- velká úhlová čitelnost číslic 60° vertikální/100° horizontální / svítivost 4200mcd - automatické snížení svitu v nočním provozu
- dobíjecí akumulátor 12V/18-28Ah - záloha chodu 4 dny, automatické dobíjení z veřejného osvětlení a
fotovoltaického panelu (kombinace), zabránění přebíjení, automatické odpojení proti zničení baterie při nízkém napětí
- nerezové provedení rámu - čelní panel - antireflexní, odolné drážkované ABS
- frekvence radaru 24.125Ghz, přesnost měření -/+ 0,1km/h
- jednoduché přenastavení povolených rychlostních limitů pro změnu barvy nebo blikání přepínači nad 30, 40, 50, 60 km/h.
- výkonná kamera s možností záblesku pro detekci RZ vozidla, podpořená infračerveným přísvitem pro noční provoz detekce RZ.

Měřiče s označením "S" obsahují statistiky provozu za příplatek
DR400RZS
včetně software pro operační systém Windows. Přenos dat přes BlueTooth.
- nastavitelný rozsah měření a zápisu 1-199km/h pro všechny typy,
(počty vozidel, rychlosti,průměry, časy, jednotlivé dny/týdny, grafy..atd
možnost nastavení rychlostních limitů s následnou analýzou.)
Při odpojení napájení z radarového měřiče, data o provozu zůstávají uloženy v paměti radaru.
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