Autoscope Pn-500
Sistemul pentru video detecție Autoscope Pn-500 furnizează o
soluție completă pentru managementul traficului în intersecții.
Cardul Pn-500 se montează în rack-ul automatului de trafic pentru
detecția la linia de stop și pentru vehiculele care se indreapta pe
fiecare artera de circulație.
Designul inteligent al cardului adaugă valoare printr-un model
compact pentru vizualizarea traficului la intersecții.
Având caracteristici superioare, imaginile ambelor intrări video
sunt acum procesate în cadre complete pentru o mai mare
acuratețe în detecția vehiculelor care circulă cu viteză sporită.
Cardul de detecție conține 16 ieșiri electrice (open collector
outputs), fiecare cu LED de stare pe fața panoului, și interfață
mini-USB pentru configurare.
Inginerii de trafic vor beneficia de o soluție îmbunătățită și
eficientă, care se poate instala rapid, într-un mod non intruziv, cu
un cost minim de întreținere și performantă ridicată.

BENEFICII






Soluție eficientă pentru controlul intersecției
Acuratețe si fiabilitate demonstrată pe teren, prin tehnologia
ISS Terra
Ușor de instalat, de configurat și de întreținut
Integrare facilă în automatul de trafic sau alte dispozitive
compatibile



Detectează prezența vehiculelor



Procesor pentru două camere video simultan





Detectează și diferențiază bicicletele pe toate zonele simultan,
în orice punct s-ar afla în câmpul vizual
Consum scăzut de energie

Autoscope Pn-500
SPECIFICAȚII
Procesor
Alimentare
 12 – 24 VDC, maxim 8W
Video
Intrare (Input)
PAL (25 fps), NTSC (30 fps)
 Două canale 75Ω 1 Vpp, mufă BNC


SAU
bloc de conexiune diferential



OPERARE ȘI CONFIGURARE
Soluția Autoscope Pn-500 este ușor de instalat,
configurat și operat pentru a îndeplini cerințele
detecției vehiculelor:





Ieșire (Output)
1 Vpp, mufă frontală BNC
 PAL sau NTSC


Cardul se instalează ușor în rack-ul cabinetului
Configurarea prin aplicația Autoscope Network
Browser este una facilă
Se pot crea zone de detecție pentru până la
4 benzi de circulație pentru diverse aplicații a
detecției vehiculelor.

Comunicații
Comunicații prin interfața mini-USB din panoul
frontal
 Comunicații Ethernet prin adaptor USB la Ethernet (opțional)


Detectori I/O
16 ieșiri configurabile (open collector, selectabile active low sau high printr-un hardware
jumper)
 4 intrări
 o ieșire de status (open collector, active low) indica starea cardului și validitatea detectorilor I/O


Cameră
Compatibil cu Autoscope Sn-500 CAM cu senzor CMOS sau cu senzorul Autoscope Pn-500
CAM CCD



Condiții de mediu
De la -34° C la 74° C
 De la 0 la 95% umiditate relativă fără condens


CONTACTS
Sediul Central
400 Spruce Tree Centre
1600 University Avenue West
St. Paul, MN 55104 USA
Phone: +1.651.603.7700
Fax: +1.651.305.6402
info@imagesensing.com
imagesensing.com
Image Sensing Systems Spain
C/ Consell de Cent 357-359, 5-1
08007 Barcelona
Spain
sales@imagesensing.com

Dimensiuni și Greutate
Înălțime x Lățime x Lungime
130 mm x 20 mm x 207 mm
 0.16 kg


Garanție
2 ani garanție
 Posibilitatea unei garanții extinse


Standarde
CE EN 55022, EN 61000-6-1, RoHS
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