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Løsninger skapt av kunnskap og behov

Radar- og videodeteksjon
TRAFSYS leverer robuste radar- og videosystemer for effektiv
hendelsesdeteksjon, samt innsamling og registrering av trafikkdata.

Videodeteksjon og overvåking
Videosystemet fra TRAFSYS kan automatisk varsle
vaktsentral ved unormale hendelser, som for
eksempel kjøring på rødt lys, kjøretøy i feil veibane,
kødannelse, mistet last og fotgjengere i tunnel.
Vi leverer alt fra små enkeltstående kamera med
webinterface, til større AID-kamerainstallasjoner
integrert mot et toppsystem.

Radardeteksjon
TRAFSYS tilbyr effektive radarløsninger som kan
brukes til å telle kjøretøy, samt detektere kjøretøy i
bevegelse. Radarløsningen fra TRAFSYS er godt
utprøvd internasjonalt og er blant de mest
driftssikre på markedet.
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Kameraovervåking
Her er en oversikt over
videofunksjonalitet vi kan tilby:
•

Automatisk hendelsesdetektering
(AID) og varsling

•

Overvåker unormale hendelser

•

Analyserer video i sanntid

•

Gir beskjed om kødannelser

•

Oppdager fotgjengere i tunnel

•

Oppdager kjøretøy i feil veibane

•

Oppdager mistet last

•

Leser distanse mellom kjøretøy

•

Støtte for pan, zoom & tilt

•

Støtte for videovegg

Radardeteksjon av kjøretøy
Her er en oversikt over radarfunksjonalitet vi kan tilby:
•

Kompakt og robust design

•

Deteksjon og telling av kjøretøy

•

Ethernet kontakt (100Mb)

•

Virker i temperaturer -20°C til +70°C

•

Værbestandig tetthetsgrad: IP67

•

Lav grad av falske alarmer

•

Ingen rekalibrering nødvendig
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