Producent:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo "3D" Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 27 A, 85-090 Bydgoszcz, POLAND
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000195469 / NIP: 554-031-13-21 / REGON: 008430036

www.3d.com.pl / www.3dsystemyinformacyjne.pl
tel. +48 605 577 114, 52 321 02 77, tel/fax. 52 321 15 12
e-mail: michal.zarski@3d.com.pl

RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI
PREWENCYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

CIEKAWA ALTERNATYWA
Prewencyjne radary instalowane są w większości krajów europejskich, stosowane jako skuteczne narzędzia
do walki z przekraczaniem dozwolonej prędkości stały się ciekawą alternatywą dla typowych fotoradarów.

POZYTYWNY ODBIÓR OBYWATELI
Instalacja radaru prewencyjnego jest widoczna natychmiast dla większości mieszkańców. Urządzenie jest
pozytywnie odbierane przez społeczeństwo ze względu na pedagogiczną a nie represyjną funkcję. W
mniejszych miejscowościach instalacja radaru jest atrakcyjną informacją dla lokalnych mediów.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ PREWENCYJNA
Wyświetlenie aktualnej prędkości pojazdu i w razie jej przekroczenia zmiana koloru wyświetlania z zielonego
na czerwony w pulsującej formie, oraz ukazanie się rzucającego się w oczy napisu „ZWOLNIJ” ma działanie
psychologiczne, kierowca zdecydowanie częściej zwalnia i jedzie ostrożniej. Statystyki jednoznacznie
pokazują skuteczność tych urządzeń. Przekroczenia prędkości maleją a co za tym idzie zagrożenie
wypadkowe zmniejsza się.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Wbudowany w Tablicę LED radar mikrofalowy dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i w czytelny sposób
wyświetla jej wartość. Urządzenie posiada regulowany próg prędkości - przekroczenie progu sygnalizowane jest zmianą
koloru wyświetlacza prędkości z zielonego na czerwony (pulsujący) oraz wyświetlającym się czerwonym napisem
ZWOLNIJ. Kierowca jadący zgodnie z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ. Opcjonalnie
można wyświetlać również komunikaty w postaci buźki uśmiechniętej i buźki smutnej. Dostępna jest także opcja
zastosowania systemu archiwizującego najważniejsze statystyki dotyczące prędkości pojazdów oraz natężenia ruchu.
Odczyt statystyk oraz ich analizę dokonuje dołączona aplikacja komputerowa a parametry działania urządzenia jak i
ściąganie statystyk przeprowadza się bezprzewodowo wykorzystując przystawkę radiową lub bluetooth. Opcjonalnie
można zastosować komunikację GSM (GPRS).

PRODUKT POLSKI
Wykonujemy kompleksowo usługi związane z projektowaniem, produkcją, montażem i serwisem naszego
produktu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania klientów i
zaproponować optymalne rozwiązania techniczne. Z opinii naszych klientów wynika, że oferowane przez nas
wyroby doskonale sprawdzają się w eksploatacji. Nasze rozwiązania konstrukcyjne potwierdzone są
patentami UP RP oraz certyfikatami.
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Zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego jak kierowca reaguje na nasz Radarowy Wyświetlacz Prędkości
https://www.youtube.com/watch?v=DdtJVbMB1k8
Zapraszamy do obejrzenia filmów ukazujących działanie modelu MP-DP1
https://www.youtube.com/watch?v=z777cFdTDnI
https://www.youtube.com/watch?v=ZtTULtCJkz4
Zapraszamy do obejrzenia reportażu TVN o naszych Radarowych Wyświetlaczach Prędkości
http://www.tvn24.pl/katowice,51/jaworzno-przy-ulicach-stoja-tablice-wyswietlajace-predkosc-aut,674118.html
Lista naszych klientów (drogi publiczne):
Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice, Miejski Zarząd Dróg w Bielsko Białej, Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, Straż Miejska Kędzierzyn-Koźle, Zarząd Dróg
Powiatowych w Koninie, Urząd Gminy Bardo, Urząd Miasta i Gminy Góra, Urząd Gminy Nowosolna, Urząd Gminy Nowa Ruda, Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Urząd
Gminy Wisznia Mała, Urząd Miejski Stronie Śląskie, Zarząd Dróg Miejskich Legnica, Urząd Gminy Brójce, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim,
Stowarzyszenie Mój Tworzeń w Dąbrowie Górniczej, Urząd Gminy Michałowice, Urząd Gminy Andrespol

