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Jaarlijks lopen in Nederland nog steeds veel voetgangers en fietsers ernstig
letsel op in het verkeer. Helaas zijn kwetsbare personen, zoals kinderen en
ouderen (75+) vaak betrokken bij ongevallen op of nabij oversteekplaatsen.
Voetgangers hebben veelal voorrang , maar zijn afhankelijk van de oplettendheid van automobilisten. Het CrossRoad oversteekdetectiesysteem
van InfraMarks verhoogt de zichtbaarheid van voetgangers en fietsers aanzienlijk. Waardoor de verkeersveiligheid voor alle weg gebruikers toeneemt.

veilig oversteken
met CrossRoad
Zodra een voetganger of fietser de met CrossRoad
uitgeruste oversteekplaats benadert, beginnen de
LED’s in het wegdek opvallend te knipperen.
Hierdoor worden automobilisten vanaf grote
afstand gewaarschuwd. Vooral bij duisternis en bij
regenachtig weer verhogen de LED’s in het wegdek
de zichtbaarheid van een zebra of (brom)fietsoversteekplaats. Maar ook overdag zijn de LED’s
goed zichtbaar omdat deze dan feller branden.

Oversteekdetectie systeem op maat
Het systeem met wegdekverlichting kent vele mogelijkheden.
De oversteekdetectie wordt
geactiveerd via een
thermische beeldsensor.
Het is ook mogelijk om de LED’s
tegelijk met de Openbare
Verlichting te laten branden.
De lichtintensiteit van de LED’s kan
worden ingesteld. Binnen iedere
situatie leveren wij advies en passend maatwerk. Is er geen voorziening in de buurt om de bedrade
wegdekverlichting van stroom te
voorzien? Er wordt een zonneenergie opslagsysteem geplaatst.
Veilig oversteken wordt door
InfraMarks van A tot Z geregeld.

24/ 7 S ma r t m on i tor in g
Cross Ro a d ga at nog e e n sta p ve rder. D o o r h et to epa ssen va n sl i mme IoT
se ns o re n kunne n we d e we rk i ng va n het systeem 24/ 7 o nl i ne mo ni to ren
e n wo rd e n gebrui ks ge geve ns e n ver keersdata o nli n e inzi c htel i jk .

Technische specificaties CrossRoad
Kenmerken
Afmetingen LED units
Aantal mm boven wegdek
Aantal LED’s
Verbruik
Power
Belasting
Materiaal
LED kleur
Lichtsterkte LED’s
Zichtbare afstand
Waterproof
Gewicht
Levensduur LED
Werkingstemperatuur
Bevestiging units
Detectiesoort

Dia 160,5 x 100,5 mm
8,5 mm (geldt voor LED)
1 t/m 8 LED’s
80 mA
12 of 24 volt
30 ton
Aluminium
Amber, rood, wit, blauw of groen
Minimaal: 22000 mcd
Maximaal: 31000 mcd
> 600 meter
IP68
2480 gram
8 tot 10 jaar
- 20 tot + 70 graden
Twee componenten bitumenlijm
Thermische beeldsensor

Aantal detectiezones

8 per sensor

Detectietype

Focal Plane Array (FPA) ongekoelde VOx
microbolometer LWIR-sensor,
8 tot 14 µm golflengte
5,5 - 8,0 m

Installatiehoogte sensor
Detectie afstand

Auto & fiets: 20 - 40 m
Voetgangers & fiets: 10 - 25 m

Output sensor

N / O en 1 N / C droge contacten direct
16 N / C droge contacten via TI x-stream

Kenmerken

- Verhoogt zichtbaarheid
oversteekplaatsen
- Smart monitoring 24/7
functionerend systeem (IoT)
- Maatwerk passend binnen
iedere verkeerssituatie
- Uitlezen verkeersdata (IoT)
-Bewezen betrouwbare
detectie met diverse opties
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