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Uit onderzoek blijkt dat wanneer weg gebruikers gewezen worden op de
gereden snelheid, dit een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.
De InfraMarks Snelheidsinformatiedisplays beschikken over een
ingebouwde radar die de gemeten snelheid real-time weergeeft en hiermee de verkeerssituatie veiliger maakt. Daarnaast kunnen onze snelheidsinformatieborden middels een zonnepaneel van energie worden voorzien.

Aantal hardrijders
terugdringen?
Het Snelheidsdisplay licht pinkend op na
detectie van naderende voertuigen.
Afhankelijk van de gereden snelheid kan het
snelheidsinformatiebord zo geprogrammeerd
worden dat deze “DANK U” en groen oplicht
of “TE SNEL” en rood, wanneer het snelheidslimiet wel of niet gerespecteerd wordt.
Ditzelfde geldt voor de uitvoering met een lachende “GROENE SMILEY” of sip kijkende
“RODE SMILEY”. Het snelheidsinformatiebord kan ook zo worden geprogrammeerd dat
vanaf een bepaalde snelheid geen snelheid meer wordt weergegeven maar enkel het
symbool J37 (Aanduiding Gevaar) in rode LED’s. De intensiteit van de LED’s wordt
in alle typen Snelheidsdisplays automatisch geregeld afhankelijk van het daglicht.

Monitoring van
weggebruik en rijgdrag
Het LED Snelheidsdisplay
bevordert niet alleen correct
rijgedrag, het geeft ook inzicht in
het weggebruik. De InfraMarks
Snelheiddisplays worden geleverd
met de nodige datasoftware om de
in- en output gegevens van het bord
eenvoudig voor te bereiden,
uit te lezen en te verwerken.
Hoe hard rijdt men gemiddeld?
Hoe vaak wordt de
snelheid overtreden?
Erg nuttige informatie waarmee de
situatie in kaart gebracht en
verbeterd kan worden.
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Technische specificaties Snelheidsinformatieborden
Type Display

Display DANK U / TE SNEL

SMILEY & AANDUIDING GEVAAR

Afmetingen

880 x 680 x 115 mm

680 x 530 x 115 mm

Karakters

Snelheid 3 karakters in amber LED’s
(30 cm hoog)
“DANK U” in groene LED’s en
“TE SNEL” in rode LED’s (10 cm
hoog)
Mat zwart met vaste tekst:
U RIJDT – km/uur

Snelheid 3 karakters in amber LED’s
(30 cm hoog)
“SMILEY” in groene LED’s en “SMILEY”
rode LED’s (30 cm hoog) OF J37 in
rode LED’s (30 cm hoog).
Mat zwart met vaste tekst:
U RIJDT – km/uur

Behuizing

In aluminium, ophanging SB250,
met 2 verluchtingen
- Het bovenvlak is voorzien van een
handvat en gemakkelijk te hanteren
- Voorzien van steunvoetjes voor
verticale opstelling

In aluminium, ophanging SB250,
met 2 verluchtingen
- Het bovenvlak is voorzien van een
handvat en gemakkelijk te hanteren
- Voorzien van steunvoetjes voor
verticale opstelling

Ophangbeugels vast
Ophangbeugels mobiel
Gewicht
Beschermingsgraad
Voeding

Diameter 89 mm
Diameter 47 - 110 mm
Max. 13 kg zonder batterijen
IP 65
Met onderhoudsvrije accu van
12 Vdc (17 Ah)
10 - 14 dagen, afhankelijk van de
verkeersdrukte
De snelheidsradar is ingebouwd in
het LED verkeersbord.
- Van 0 tot 250 km/uur
- Nauwkeurigheid van 3km/uur
(onder 100 km/uur) tot +/- 3%
(boven 100 km/uur)
- Reikwijdte tot 250 meter
Geheugen: tot 50 miljoen voertuigen SD kaartje 2 Gigabyte
Vast of Mobiel
- Op zonne-energie
- Op 230 Volt
- Op batterij
- Op batterij met acculader
straatverlichting
- Op aanhangwagen

Diameter 89 mm
Diameter 47 - 110 mm
Max. 7 kg zonder batterijen
IP 65
Met onderhoudsvrije accu van
12 Vdc (17 Ah)
10 - 14 dagen, afhankelijk van de
verkeersdrukte
De snelheidsradar is ingebouwd in het
LED verkeersbord
- Van 0 tot 250 km/uur
- Nauwkeurigheid van 3km/uur
(onder 100 km/uur) tot +/- 3%
(boven 100 km/uur)
- Reikwijdte tot 250 meter
Geheugen: tot 50 miljoen voertuigen
SD kaartje 2 Gigabyte
Vast of Mobiel
- Op zonne-energie
- Op 230 Volt
- Op batterij
- Op batterij met acculader
straatverlichting
- Op aanhangwagen
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