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K-200

• Cenovno ugodno.
• Za namenska področja (npr. motiv otrok pred šolami 

in vrtci).
• Možna izbira različnih napisov oz. znakov za omejitev 

hitrosti nad LED prikazovalnikom (izvedba z odsevni-
mi folijami)

• Možne so različne kombinacije utripanja prikaza 
hitrosti (pri različnih hitrostih).

 

K-200-DISP 

• Možnost prikaza eno- ali dvo- vrstičnih tekstov višina 
črke v vrstici 1×140 mm ali 2×70 mm.

• Možnost predprogramiranja različnih napisov in ani-
macij ali slik (do 20). 

• Velik grafični prikazovalnik (64×16 točk).
• Možne so različne kombinacije utripanja prikaza 

hitrosti (pri različnih hitrostih).

 

K-400-DISP 

• Velik grafični prikazovalnik za prikaz različnih napisov 
oz. slik/animacij (64×32 točk).

• Možnost prikaza eno- ali dvo- vrstičnih tekstov, ve-
likost črke v posamezni vrstici 140 mm (dvovrstično) 
ali 280 mm (enovrstično).

• Uporaba na hitrih cestah zaradi daljše vidne razdalje.
• Možnost predprogramiranja različnih napisov in ani-

macij ali slik (do 20). 
• Možne so različne kombinacije utripanja prikaza 

hitrosti (pri različnih hitrostih).



OPCIJE

OPCIJE

Solarno napajanje z nosilno konstrukcijo

Brezžični modul (BT) za prenos podatkov (domet do 100m)

razvoj elektronskih naprav

Gubčeva 3, 8270 Krško

GSM: +386 (0)31 386 430

e-pošta: info@kbros.si,

www.kbros.si

• radarski merilnik 24,125 Ghz, dosega do 100 m
• prikaz hitrosti 1-199 km/h 
• velikost cifer 300 mm, visokosvetilne rumene LED 5mm
• kombinirano napajanje (12V + priklop 230V na javno razsvetljavo) 
• vgrajen akumulator 12V/17Ah 
• nosilci za montažo na drog (do premera 220 mm)
• Spominski modul za beleženje meritev (do 50.000.000 meritev) + prog. oprema 
• za zajem podatkov in statistične obdelave Tra[cControl (hitrostni razredi, 

histogram hitrosti, meritve po urah v dnevu in štetje prometa)
• ALU ohišje, dimenzije 720×900×80 mm, IP54
• Temp. območje: -20 – +60 °C

Vse table so opremljene z moduli za beleženje hitrosti, ki jih nato lahko izvozite in obdelujete s posebnim program 
(statistične analize, štetje prometa …). Možen je tudi izvoz podatkov v Excel. Možne so dodelave table na željo stranke 
(brandiranje tabel z logotipi ipd., opremljanje s slikami, dodatni utripalniki – flash za opozarjanje na prekoračitev).


