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Пропозиція на 2019 рік
Пропозиція для дотримання швидкісного режиму у межах населених пунктів.
Пропонується розміщення на в’їздах у населені пункти та на ділянках з підвищеною
аварійністю викликаною перевищенням швидкості з метою підвищення рівня безпеки
дорожнього руху.
Інформаційне табло-радар швидкості руху автотранспорту,
модель КЛ8.698.002
Табло-радар модель КЛ8.698.002 вимірює та відображає
швидкість автомобілів. У разі дотримання швидкісного режиму
інформаційне табло у цифровому вигляді відображає реальну
швидкість транспортного засобу цифрами зеленого кольору. При
перевищенні
дозволеної
швидкості
попереджає
водія
відображенням реальної швидкості цифрами червоного кольору.
Застосування
інформаційного
табло-радара
проводить
профілактику дотримання швидкісного режиму, згідно вимог
правил дорожнього руху, шляхом впливу на водіїв на
підсвідомому рівні, що змушує знижувати швидкість до
дозволеної. В конструкції табло передбачена додаткова опція підключення відеокамери з функцією відео фіксації та передачі
інформації на сервер в режимі реального часу.
Розміри лицьової частини табло 800х1500 мм. Висота
символів для відображення швидкості становить – 268 мм.
Частота роботи радара: 24.15ГГц (К-діапазон).
Максимально можлива відстань заміру швидкості: 125 м.
Діапазон вимірюваної швидкості: 1-240 км/г.
Публікація в електроній газеті «Є» за 28 грудня 2018 року
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В Кам’янці-Подільському швидкість руху автівок
фіксують на електронному табло
(28 Грудня, 20182146 Суспільство Ірина ОЛІЙНИК)
На Хмельницькому шосе встановили перше електронне
табло, яке показує швидкість руху автомобілів. Фото:
скрін з відео
Проект є суто інформаційним.
В рамкак реалізації програми «Безпеки дорожнього руху» у
Кам’янці-Подільському
на
Хмельницькому
шосе
встановили перше електронне табло, яке показує швидкість
руху автомобілів. Як повідомляють в прес-службі
Кам’янець-Подільської міської ради, принцип роботи інформаційного табло - простий. Якщо
швидкість руху авто в межах норми згідно з правилами дорожнього руху – цифри на табло мають
зелений колір, якщо вище – червоний.
Проект є суто інформаційним, пояснюють у місцевому Дпартаменті житлово-комунального
господарства. Його показники не можуть бути підставої для притягнення до адміністративної
відповідальності.
Але сподіваються, що оскільки основна мета - акцентувати уваги водіїв на швидкості руху автівок,
то це, в свою чергу, на підсвідомому рівні буде дисциплінувати їх і змушувати знижувати
швидкість.

