
Autoscope Sn-510
Sistemul pentru video detecție Autoscope Sn-510 furnizează o 
soluție completă pentru managementul traficului in intersecții. 
Cardul Sn-510 se montează pe șină in orice tip de cabinet pentru 
detecția, până la 4 benzi, la linia de stop si pentru vehiculele care 
se apropie.

Designul inteligent al camerei adaugă valoare printr-un într-un 
model compact pentru vizualizarea traficului in intersecții. 

Cu ajutorul instrumentului (Zone Detection Tool) de configurare a 
zonelor de detecție, Sn-510 poate fi configurat in mai puțin de 15 
minute.

Cardul conține 16 ieșiri electrice (open collector outputs), fiecare 
cu LED de stare pe fața panoului, si interfața micro USB pentru 
configurare.

Controlorii de trafic vor beneficia de o soluție îmbunătățită și 
eficientă ca și cost care oferă instalare rapidă, non intruzivă cu un 
minim cost de întreținere si performantă ridicată.

BENEFICII
 � Soluție eficientă pentru controlul intersecției
 � Acuratețe si fiabilitate demonstrate pe teren
 � Ușor de instalat, de configurat si de întreținut
 � Ușor de integrat cu automatele de trafic și în rack-urile cu 

detectori
 � Detectează prezenta vehiculelor
 � Procesor pentru camere video
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SPECIFICAȚII

Alimentare
 � 12 – 28 VDC, 8W maxim

Video

Intrare
 � PAL (25 fps), NTSC (30 fps)
 � Patru canale 100Ω 1 Vpp, ușor de conectat prin 

blocul de conexiune differential

Output
 � Semnal digital

Comunicații
 � Comunicații prin interfața Micro USB din panoul 

frontal
 � Comunicații Ethernet prin adaptor USB la Ether-

net (opțional).

Detectori I/O
 � 16 ieșiri configurabile, (open collector, select-

able active low or high by hardware jumper)
 � 4 intrări
 � 1 ieșire de status (open collector, active low) in-

dica starea cardului si validitatea detectorilor I/O

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

Dimensiuni și Greutate
 � Înălțime x Lățime x Lungime
 � 135 mm x 55 mm x 170 mm
 � 0.27 kg

Garanție
 � 2 ani garanție
 � Pachet de garanție extinsa disponibilă

Standarde
 � CE EN 55022, EN55024, EN 61000-6-1, RoHS

INSTALARE ȘI CONFIGURARE
 � Soluția Sn-510 este ușor de instalat, configurat 

si operat pentru a obține cerințele in detecția 
video.

 � Cardul de procesare se montează pe șina DIN 
si se integrează ușor in automatele de trafic.

 � Pentru configurare se folosește o aplicație sim-
plă si rapidă în configurarea zonelor de detecție 
pentru pănă la 4 artere si permite utilizatorilor 
să obțină un sistem funcțional in câteva minute. 
The Aplicația Autoscope creează zone de de-
tecție pentru pana la 4 benzi pe cameră pentru 
detecția prezentei vehiculelor.
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