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Przenośny miernik prędkości z dużym wyświetlaczem LED mierzący prędkość średnią oraz 
najazdową typ: PMP-003 

Radar ten umożliwia pomiar prędkości średniej oraz prędkości najazdowej przejeżdżających obiektów. Jest 

on połączeniem dwóch urządzeo (do pomiaru prędkości 
najazdowej oraz prędkości średniej) z jednym 
wyświetlaczem 

Wybór który pomiar ma byd aktualnie widoczny jest 

realizowany za pomocą bezprzewodowego pilota który w 
tym modelu jest w standardzie 

 Widok ostatnich pomiarów jest możliwy po naciśnięciu 

odpowiedniego przycisku w pilocie 

Radar został wyposażony w 2 czujniki umieszczone na 

początku i na koocu drogi, które mierzą czas przejazdu i 
wyliczają na tej podstawie prędkośd średnią oraz w czujnik 
obliczający prędkośd najazdową 

Czujniki komunikują się z wyświetlaczem przewodowo 

lub bezprzewodowo i posiadają własne zasilanie co 
pozwala na ustawienie wyświetlacza w dowolnym 
dogodnym miejscu 

Zastosowane zostały najnowocześniejsze typy diod LED 

zmniejszając przy tym pobór prądu, a co za tym idzie 
zmniejszenie kosztów eksploatacji 

Wyświetlacz sam dostosowuje jasnośd tak, aby był 

dobrze widoczny w dzieo i nie oślepiał prowadzących 
pojazd nocą bądź w pochmurne dni 

 Automatyczne obniżenie poboru prądu w przypadku 

dłuższej przerwy w pomiarach (ważne w przypadku 
zasilania z akumulatora) 

Radar można zamówid w formie przenośnej na 

trójnogu bądź do zamontowania na słupku lub 
budynku 

Parametry mogą byd zmieniane bezprzewodowo 

poprzez dostarczony program i moduł do komunikacji 
bezprzewodowej 

Opcjonalnie radar ten może zostad wyposażony w 

moduł archiwizacji danych zapisujący informację o 
prędkościach z dokładną datą i godziną.  
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Zakres dostawy: 

 Radar z wyświetlaczem 

 Czujniki startu i stopu na statywach 

 Bezprzewodowy pilot 

 Trójnóg(statyw) do wyświetlacza 

 Akumulator w obudowie 

 Ładowarka do akumulatorów żelowych 

Lub inny w zależności od zamówienia 

Dodatkowe opcje: 

 Bezprzewodowa komunikacja z laptopem do wprowadzenia zmian w wyświetlaniu 

 Moduł archiwizacji danych 

Parametry techniczne przenośnego radaru 

Napięcie zasilania 12VDC lub 230VAC 

Średni pobór mocy 4W 

Częstotliwośd pracy radaru 24GHz 

Zasięg radaru Do 300m 

Zakres mierzonych wartości 10-199km/h 

Rozdzielczośd wyświetlacza  1 km/h 

Czas pojedynczego pomiaru 1-2s 

Jasnośd wyświetlacza Automatyczna 

Światłośd Klasa L3 wg PN-EN-12352 

Równomiernośd luminacji Klasa L3 wg PN-EN-12352 

Trwałośd Klasa T1,M0(M3) 

Wymiary wyświetlacza 940x420mm 

Widocznośd Min. 100m (teoretyczna 160m) 

Pozostałe właściwości wg 
PN-EN-12352 

P0,R0,A1,I0,F2(Q1),S2 

Odpornośd na warunki 
atmosferyczne 

TAK 

Akumulator 12V min 14Ah żelowy głębokiego 
rozładowania wystarcza na min 24h 
pełnego działania i 120h w trybie    
stand-by 

Możliwośd zmiany 
parametrów 

TAK (opcja) 

Bezprzewodowy pilot  TAK w standardzie 

Zapisywanie wyników  TAK (opcja) 

Możliwośd pomiaru w 
dowolnym kierunku 

TAK 

Automatyczne zarządzanie 
energią 

TAK 


