
 
Technická špecifikácia č 1 - Aktívny foto mera č rýchlostí vozidiel  
 
Rozmer:    800 x 660 x 140 mm /zariadenie má akumulátor/ 
Skelet:     nerezová 
Predný panel:  hliníkový panel s červeným plexisklom 
Displej:                                    3-miestny 188  
Merací rozsah: 10 – 199 km/h 
Výška LED displeja 188:  min 200 mm  
Viditeľnosť:    cca.  100-200 m 
Farba LED:    červený  (pod ľa vyhlášky o CP zákona SR)  
Okrajová fólia:                         reflexná fólia 
Nápis RÝCHLOSŤ a km/h:  reflexná fólia  
Radar:     doppler radar 24GHz 
Radar dosah:    min. 300 m 
Presnosť:    +/- 1 km/h       
Regulácia jasu:   automatická, v noci neoslepuje vodi čov 
Napájanie:    230V/50 Hz   
Kamera:    IP kamera 
Obraz cez deň:                                  Farebný 
Obraz večer:                                      IR presviete ný čierno - biely 
Nastavenie:              cez Bluetooth 
Sťahovanie a prenos dát:                   WIFI  
Nahrávací server:                              NAS 500 HDD 
Obsah obrazu:                                  Čas, Dátum, GPRS poloha, prekro čená rýchlos ť                                                                                                                                                                                                        
vozidla                                  
CE – CERTIFIKÁT 
 
Spresnenie vlastnosti požadovaného zariadenia: 
Zariadenie bude monitorovať prechádzajúce vozidlá v smere určenia. Pri prekročení 
maximálnej povolenej rýchlosti, zariadenie zobrazí nameranú rýchlosť na LED displeji  pri 
čom ho upozorní na danú skutočnosť. Vozidlo prekračujúce maximálnu povolenú rýchlosť 
zariadenie obrazovo zaznamená, vyhodnotí spolu z obsahom obrazu o prekročení rýchlosti. 
Vyhodnotený obraz bude uložený na servery NAS a v prípade potreby ho bude možné 
spätne zobraziť a archivovať.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technická špecifikácia č 2 - merač rýchlostí vozidiel  
 
 
Rozmer:    800 x 660 x 140 mm /zariadenie má akumulátor/ 
Skelet:     nerezová 
Predný panel: čierny hliníkový panel s červeným plexisklom 
Displej: 3-miestny 188 
Merací rozsah: 10 – 199 km/h 
Výška LED displeja 188:  min. 200 mm  
Výška LED nápisu SPOMAĽ: min. 90 mm 
Viditeľnosť:    cca.  100-200 m 
Farba LED:    červený  (pod ľa vyhlášky o CP zákona SR)  
Okrajová fólia:              10 ročná HI reflexná fólia 3M 
Nápis RÝCHLOSŤ a km/h:  10 ročná HI reflexná fólia 3M  
Radar:     doppler radar 24GHz 
Radar dosah:    až 300 m 
Presnosť:    +/- 1 km/h       
Regulácia jasu:   automatická, v noci neoslepuje vodi čov 
Napájanie:    230V/50 Hz  aktívny príkon alebo z VO                                                  
Akumulátor:               min. 21 Ah  
Doba nočného nabíjania:  min. 6 hodín/za 24 hodín  
Štatistika:    tabu ľky, grafy, možnos ť úpravy v Exceli, V85 
Nastavenie:    cez Bluetooth 
Sťahovanie dát:                                 cez Bluetooth  
Software:    upravený pod ľa želania obstarávate ľa - bezplatne  
Montáž:    BANDIMEX páskou 
 


