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Evolis Solution Hastighetspåminnande display

Flexibilitet och enkelhet

Evolis Solution Hastighetsdisplay är den senaste utvecklingen av Evolis, 

som utan avkall på prestanda är anpassad för ett enkelt och flexibelt 

användande. Nya Evolis Solution har högre prestanda och är nu ännu mer 

kompakt. Displayen registrerar såväl antalet förbipasserande bilar som dess 

medelhastighet och maxhastighet. Detta inom ett område på 10-250 meter 

från displayen.

Displayen kan monteras på en höjd mellan 1-5 meter vilket ger stor 

flexibilitet vid val av installationsplats. Evolis display bygger på en 24,125 

GHz Doppler radar vilken ger mycket exakt mätdata. Det inbyggda minnet 

kan hantera upp till tre månaders trafikdata och läses enkelt ur via USB, 

Bluetooth eller GPRS.

Inställbara parametrar för displayen:

- Minsta hastighet (filtrerar bort cyklister etc.)

- Högsta hastighet (motverka buskörning)

- Hastighetsgräns (växling mellan gröna/röda siffror)

- Hastighetsgräns (kombination av grönt och rött)

- Hastighetsgräns för blinkande siffror

- Hastighetsgräns för text display 

Funktioner

3-siffrig LED-display: Visar hastighet 

med en eller två färger

Möjlighet att skriva meddelanden 

eller visa piktogram 

Sifferhöjd 33cm - högeffektiva LED 

med låg energiförbrukning

Automatisk reglering av ljusstyrkan 

för att undvika bländning i mörker

Trafikräkning i båda riktningarna 
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Modellbeteckning

Solution B Art nr: 150036

Kräver komplettering av minst ett batteri (Artnr 150012)

samt extern batteriladdare  (Artnr 150013)

Solution S Art nr: 150037

Kräver komplettering av solpanel (Artnr 150015)

samt två batterier (Artnr 150012)

Solution P Art nr: 150038

Intern laddare/adapter (12VDC) ingår, kräver 

komplettering av minst ett batteri (Artnr 150012)

Tillbehör

Batteri Artnr: 150012

Solpanel Artnr: 150015

Extern batteriladdare Artnr: 150013

Extra fäste stolpmontage Artnr: 150019

GPRS Modem Artnr: 150016

Web data abonnemang Artnr: 150020

Vid köp av GPRS Modem krävs Web data abonnemang 

Teknisk information

Mått H * B * D 710 * 700 * 190mm

Vikt 9kg (Solution B, utan batteri)

Sifferhöjd 33cm

Mätavstånd 10 - 250m

Monteringshöjd 1 – 5m

Automatisk reglering av ljusstyrka

Variabel slangklämma

Evolis hastighetsgränser är förinställda och enkla att justera genom att vrida 

på ett vred (30km/h, 40 km/h osv.). Displayen kan strömförsörjas genom 

batteri (ett batteri håller upp till 8 dagar, två batterier dubbla tiden), 

elförsörjning via lyktstolpe eller högeffektiv solpanel (80W).

Med hjälp av den medföljande programvaran kan man enkelt analysera 

insamlad data och exportera till Excel.
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