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A sebességmérő táblák a közeledő jármű sebességét mutatják a járművezetőnek. Szöveges 

modullal kiegészítve ("LASSÍTS!") felirattal is utasítják a járművezetőt a sebesség csökkentésére. 

Tábláink kiegészíthetőek egy nagyfelbontású IP kamerával is. Ez a kamera egy felső kategóriás 

kamera, külön nappali és éjszakai lencsével. A gyorshajtás figyelmeztetéssel egy időben a kamera 

készít egy fényképet és ezt a képet mobil internet, LAN vagy WIFI 

segítségével továbbítja a szerverünkre.  

A fénykép elkészítéséhez két egybeesés kell: 

1. Legyen túllepve a megengedett sebesség. 

2. A kamera sebesség érzékelő zónájában legyen a mozgás. 

Amint ez két feltétel teljesül elkészül a nagy felbontású fénykép. 

 

A kamera ráteszi a képre az adatokat: dátumot, időt, sebességet. A szoftver leolvassa a 

rendszámot és a képet eltárolja. Feldolgozás után automatikusan elküldi egy vagy több  

tetszőleges e-mail címre. A feldolgozás nagyon gyorsan történik, szerverünk szinte azonnal   

200 x 300 x 150 mm 

kiküldi a levelet.Továbbá lehetőség van a készüléket kiegészíteni egy rádió átjelző modullal. Ez a 

rádiós adó-vevő készülék gyorhajtáskor vagyis amikor a fénykép elkészül képes hang és fényjelzéssel 

jelezni például egy cégen belül a portaszolgálatra. A vevő rendelhető relé modullal is. 

800  x 660 mm 
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Sebességmérő tábla kamerával 

 Az elkészült fényképek egy webes felületen bejelentkezés után bármikor visszanézhetők,  

lementhetők vagy törölhetők. A levél tartalmazza az elkészített és feldolgozott képet, gépjármű  

sebességét, rendszámát, dátumot, időt és a GPS koordinátákat. 

A kamera tulajdonságai: 

-  Védettség: IP66, IK06, -30 - +60 °C 

-  Csatlakozók: Ethernet, USB, MxBUS. 

-  Cserélhető optikák. 

-  A két optikának köszönhetően, élethű színes   

nappali és nagy érzékenységű éjszakai kép. 

-  Tökéletes megoldás speciális megvilágítási   

körülmények vagy infra világítás esetén is. 

-  PIR mozgásérzékelés a teljes sötétben. 

-  2x6 megapixeles, kétoptikás kamera. 

-  PoE táplálás. 

-  MxActivitySensor - beépített fejlett videó  

mozgásérzékelés. 
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