MULTI MOBILE
CHARAKTERISTIKA





Rozlišuje a samostatně sčítá cyklisty a pěší.
Komplexně zpracovává data z jednotlivých použitých senzorů.
Analyzuje výsledky sčítání za pomoci speciálního algoritmu.
Separátně zaznamenává každého návštěvníka, který projde či projede v
dosahu senzorů
 Rychlá a snadná instalace a deinstalace
 Jedinečná kombinace tepelného senzoru a tlakových hadiček

Jak to funguje
Základem sčítače MULTI MOBILE je kombinace pasivního infračerveného
(tepelného) senzoru PYRO a tlakových hadiček TUBES.
Pro detekci průchodu člověka využívá senzor PYRO kombinaci pasivní
infračervené pyroelektrické technologie a vysoce přesných čoček, které
zaznamenají skokovou změnu teploty již o 1°C. V důsledku jeho vysoké
citlivosti může senzor zaznamenat průchod dvou lidí již při minimálním
odstupu mezi nimi.
K detekci průjezdů cyklistů využívá sčítač tlakové hadičky TUBES kde
systém sleduje průjezdnou rychlost a vzdálenost mezi oběma koly bicyklu.
Díky tomu je schopen, rozlišovat cyklistickou dopravu od motorových
vozidel a přesně sčítat cyklisty ve skupinách. Tlakové hadičky mohou být
v tenkém provedení „greenways“ pro umístění na cyklostezkách nebo
v odolnějším “selective“ pro umístění na komunikacích či v cyklopruzích.
Oba senzory se po instalaci automaticky nastaví na podmínky okolního
vnějšího prostředí.

Technický popis
Sčítá a rozlišuje




Dosah

Instalace
Rozlišení směrů
Napájení
Kapacita paměti
Přenos dat

Odolnost vůči
prachu a vlhkosti
Provozní teplota
Rozměry
Váha
Materiál boxu
Materiál a rozměr
hadiček




Cyklisty
Chodce (vč. in-line bruslařů a jiných uživatelů)
4 m (detekce chodců)
9 m (detekce cyklistů na komunikaci/cyklopruhu)
6 m (detekce cyklistů na cyklostezce)


Krátkodobá (mobilní řešení) - chodníky, pěší stezky,
cyklostezky, cyklopruhy
Obousměrný (TAM a ZPĚT)
Baterie s životností 10 let nebo 2 roky (při odesílání dat přes
GSM)
Min. 11 měsíců
a) Přes GSM (1x za den mezi 2:00 a 4:00 v noci)
b) Manuálně (přes bluetooth mobilním telefonem s OS
Android nebo notebookem s OS Windows)
IP 66 – odolnost proti dešti a prachu
-40° C až +55° C
19,5 x 11 x 27,5 cm
7 kg
Polyamid zesílený skelným vláknem (30%)
Guma; průměr 9mm (cyklostezky) / 15mm (komunikace)
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MULTI MOBILE
Instalace
Sčítač MULTI MOBILE tvoří krabice z tvrzeného plastu o rozměrech 20 x 28 x 12 cm, v níž jsou
integrovány všechny potřebné komponenty (datová jednotka, senzor, vstupy na připojení hadiček a
baterie). Box se umisťuje se pomocí bandimexových pásek na libovolný sloup či sloupek (příp. i strom)
do výšky 0,7 – 1,0m. Tlakové hadičky se umisťují na povrch komunikace či cyklostezky pomocí kovových
poutek a hřebů. Toto řešení umožňuje snadné přesunutí sčítače na jinou lokalitu, takže je toto řešení
vhodné zejména pro krátkodobé sčítání.
Sčítač lze umístit a požívat různými způsoby a využít jej tak k sčítání uživatelů v různém režimu - pouze
pěší, pouze cyklisté, odlišení cyklisté a pěší, cyklisté a pěší odděleně (viz obrázek). Nastavení režimu se
provádí v aplikaci Eco-Link pro OS Android nebo OS Windows.

Ukázka použití a instalace sčítače v různých režimech sčítání (pouze pěší, pouze cyklisté, odlišení
pěší/cyklisté, odděleně pěší a cyklisté)
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