
Πινακίδα Ένδειξης Ταχύτητας 
 
 

Περιγραφή 
 
Η Πινακίδα Ένδειξης Ταχύτητας
οχήµατος και την εµφανίζει σε επιλεγµένα
Παράλληλα µπορεί να προβάλει 5 διαφορετικά
ταχύτητα που έχει ανιχνευθεί.   
   

 
 

 
 

         
Πινακίδα Ένδειξης Ταχύτητας Complete

Ταχύτητας Complete DE-OT2M ανιχνεύει την ταχύτητα
επιλεγµένα χρώµατα (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο

προβάλει 5 διαφορετικά µηνύµατα (text) ή και απεικονίσεις

 

 

 
 

 

 

Complete 

ταχύτητα του διερχόµενου 
κίτρινο κόκκινο). 

και απεικονίσεις ανάλογα µε την 

 

 



 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

• Κέλυφος από ρητίνη ABS κατάλληλο
 στις καιρικές συνθήκες µε ενσωµατωµένες
στήριξης. 

• Πρόσοψη από ανθεκτικό πολυκαρβονικό
εφαρµόζει στο κέλυφος µε clip

• 2 µπαταρίες, θύρα USB, dial selector
• Προστασία IP66 (η εσωτερική
ελέγχεται από Gore-Tex vent) 

• Κεραία Doppler Radar: 24,125 Ghz (
accuracy +/-1%) 

• Οθόνη Led υψηλής φωτεινότητας
Κίτρινου, Πράσινου µε αυτόµατη ρύθµιση

• Η επικοινωνία µε την µονάδα για
συλλογή των στοιχείων κυκλοφορίας
πληροφοριών γίνεται µέσω θύρας
(προαιρετικά), GPRS (προαιρετικά

 

 
 
 

 

 
 
 
 

κατάλληλο για αντοχή 
µε ενσωµατωµένες υποδοχές 

ανθεκτικό πολυκαρβονικό υλικό που 
clip και φλάντζα προστασίας. 

selector και τροφοδοτικό. 
εσωτερική πίεση της µπαταρίας 

 
: 24,125 Ghz (εµβέλεια 250m, 

φωτεινότητας χρωµάτων Κόκκινου, 
µε αυτόµατη ρύθµιση  φωτισµού. 

µονάδα για την ρύθµιση της, την 
στοιχείων κυκλοφορίας και των λοιπών 
γίνεται µέσω θύρας USB, Bluetooth 

προαιρετικά).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

 

 



 
 

Προδιαγραφές 
 

Κεραία Radar 
 

Doppler Radar 

Απόσταση Ανίχνευσης 

Γωνία Ανίχνευσης 

Ακρίβεια 

Οθόνη 

LED 

Χρώµατα 

Ύψος Ψηφίων 

Οθόνη Μηνυµάτων 

 

Ορατότητα 

Ανανέωση 

Κέλυφος 
 
∆ιαστάσεις 

Κέλυφος 

Πρόσοψη 

Προστασία 

Συνδεσµολογία 
 
USB 

Wireless 

Τροφοδοσία 
 
Μπαταρία 

Αυτονοµία 

Παροχή / Φόρτιση 

 

24,125 Ghz 

10-250 µέτρα 

17° 

+/- 1 km/h 

3 ψηφία 

Κόκκινο / Κίτρινο / Πράσινο

33cm 

64 x 16cm (60 x 16 pixels

1 γραµµή 7 χαρακτήρων ύψους

2 γραµµές 10 χαρακτήρων

250 µέτρα 

1,2 δευτερόλεπτα (ρυθµιζόµενη

700x709x170mm 

Ρητίνη ABS χρώµατος γκρι

Πολυκαρβονικό άθραυστο υλικό

IP66 

USB2 

Bluetooth / GPRS (προαιρετικά

12V / 17Ah 

DF-OT2M: 4/8 days 

Φ/Β σύστηµα (προαιρετικό

τάση 220VAC 

 

 

Κίτρινο Πράσινο 

pixels) 

χαρακτήρων ύψους 16cm 

χαρακτήρων ύψους 7cm 

ρυθµιζόµενη) 

γκρι RAL 7035 

άθραυστο υλικό 

προαιρετικά) 

προαιρετικό), ρεύµα πόλεως, 



 
 

 
 

Εξελιγμένη Διαμόρφωση και Στατιστική Ανάλυση
 

To λογισµικό διατίθεται χωρίς
επιπλέον χρέωση, είναι πολύ εύκολο
χρήση του παρέχοντας πολλές δυνατότητες
ρύθµισης και προγραµµατισµού
ζώνες ταχύτητας, την αντίστοιχη
εµφάνισης των µηνυµάτων, την
στατιστικών στοιχείων κ.α 
 
Επιλογές 
 

• Σήµα Κινδύνου 

• Σύνδεση Bluetooth 

• Στατιστικά αρχεία 

 
 
Οι ανωτέρω επιλογές µπορούν να
εισαγωγή κλειδιού (κωδικού) στο λογισµικό
 

 

Εξελιγμένη Διαμόρφωση και Στατιστική Ανάλυση 

διατίθεται χωρίς καµία 
είναι πολύ εύκολο στην 

πολλές δυνατότητες 
προγραµµατισµού όπως τις 

αντίστοιχη ρύθµιση 
µηνυµάτων την εµφάνιση 

 

µπορούν να ενεργοποιηθούν και µετά την αγορά του
κωδικού στο λογισµικό. 

 

 

 

 

 

την αγορά του προϊόντος µε την 

 



 
 
 

Πρόσθετος Εξοπλισμός 
 

Για να µπορέσουµε να καλύψουµε
Ένδειξης Ταχύτητας Complete, σας
επιλεχθεί για την ευκολία χρήσης του
 
 
 

 

 
Solar Panel  
 

Φωτοβολταϊκό σύστηµα
εξαρτήµατα στήριξης
τον ήλιο. 
 
Μοναδική λύση
ρεύµατος για την
 

 
 

 

 
 
Metal Tripod
 

Μεταλλικό τρίποδο
 
Η ‘’κινητή’’ αυτή
εκδηλώσεις, παρελάσεις
όπου είναι απαραίτητος
και για περιορισµένο
 
 
 

Touchpad  10’  
 
 

Συσκευή Tablet 10’’ 
touchscreen, µε 
προεγκατεστηµένο 
το λογισµικό 
ελέγχου και 
λειτουργίας της 
πινακίδας ένδειξης 
ταχύτητας. 
 

 

 

καλύψουµε όλες τις απαιτήσεις τοποθέτησης και χρήσης
, σας παραθέτουµε τον παρακάτω πρόσθετο

χρήσης του, την πρακτικότητα και αντοχή του. 

 

Φωτοβολταϊκό σύστηµα φόρτισης ισχύος 85W που περιλαµβάνει
εξαρτήµατα στήριξης για τον καλύτερο προσανατολισµό

Μοναδική λύση για αποµονωµένες τοποθεσίες όπου δεν
ρεύµατος για την φόρτιση των µπαταριών. 

Tripod  

Μεταλλικό τρίποδο µε δυνατότητα ρύθµισης του επιθυµητού

κινητή’’ αυτή λύση τοποθέτησης της πινακίδας είναι
εκδηλώσεις, παρελάσεις, δηµοτικές γιορτές, φεστιβάλ

είναι απαραίτητος ο έλεγχος της ταχύτητας των οχηµάτων
για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 

 

τοποθέτησης και χρήσης της Πινακίδας 
παρακάτω πρόσθετο εξοπλισµό που έχει 

που περιλαµβάνει όλα τα 
προσανατολισµό και απόδοση από 

τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει παροχή 

του επιθυµητού ύψους. 

πινακίδας είναι κατάλληλη για 
φεστιβάλ κ.α., εκεί δηλαδή 

ταχύτητας των οχηµάτων περιοδικά 

 


