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www.eco-counter.com
Vállalkozások és kerékpáros szervezetek fognak
össze a városvezetéssel a biciklizés népszerusítéséért
San Franciscóban a Kongregate videojátékfejlesztő
cég és a San Francisco Biciklis Koalició közösen
finanszírozták a Market streeti Eco-TOTEMet, hogy
promótálja a városi kerékpározást. Az Eco-TOTEM
kijelző hivatalos átadása a Bringával Munkába Napon
történt.

A gyalogos- és kerékpárszámlálók

rendszerei a kerékpáros és gyalogos
várostervezés legmagasabb szintjét
A seattle-i non-profit kerékpáros szervezet, a Cascade
Bicycle Club két Eco-TOTEM kijelzőt adományozott
a városnak.

képviselik. Műszaki megoldásainkat a
világ 48 országában használják, köztük
Magyarországon, Dániában, Ausztriában,

South Baltic Program: a kerékpározás mint fo
közlekedési mód népszerusítése

Hollandiában, Németországban,
Spanyolországban, az USA-ban és
Kanadában.

Az Access By Cycling (ABC, Kerékpáros Hozzáférés), egy EU-s társfinanszírozású multimodális
projekt célja a kerékpáros közlekedés integrációja az egyes közlekedési rendszerekbe és a
mobilitási kultúrába.
A Dél-Baltikumi Régió öt partner városa dolgozik együtt a projekt megvalósításán. Közülük Rostock
(Németország), Gdańsk (Lengyelország) és Kalmar (Svédország) városa is telepített már valósidejű
kerékpárszámláló kijelzőt, hogy elősegítsék és népszerűsítsék településükön a kerékpározást.

E mbereket s z á m l á l u nk , adat o kat e l em z ü nk
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Kalmarban az Eco-TOTEM kijelzőt egy
bevásárlóközpont közelében helyezték
el, hogy népszerűsítsék a mindennapi
kerékpárhasználatot.

Rostockban egy-egy Eco-TOTEM és Eco-Display kijelzőt telepítettek.
Az Eco-TOTEM az EuroVelo 7 kerékpáros túraútvonal mentén létesült,
és Berlint köti össze Koppenhágával, a helyi ingázók számára is kiemelten
fontos.

I Jelen dokumentum nem tekinthető a szerződések alapjának. A termékjellemzők megváltoztatásának jogát fenntartjuk. I BCD-Hu-Rev 1.3-08/2016

piacvezetőjeként az Eco-Counter

A KERÉKPÁRFORGALOM MEGJELENÍTÉSE
Tegye a kerékpárosokat az utcakép látható részévé

Népszerűsítse
a
kerékpározást!

Ünnepelje
a
biciklizést!

Mutassa
meg
elhivatottságát!

Ossza
meg az
eredményeket!

Munkatársunk Magyarországon
Kilián Zsolt
okl. közlekedésmérnök
+36 30 348 6266
hello@velovelo.org

eco-counter@eco-counter.com
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Eco-DISPLAY

Eco-Totem

Okos és pontos
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Eco-DISPLAY: Mobil és elegáns

Hatásvadász és szemet gyönyörködteto

Kimagasló pontosság minden helyzetben

Ideiglenes vagy állandó telepítés
Az Eco-DISPLAY segíti az infrastruktúra
fejlesztések népszerűsítését, miközben a kifejező
és esztétikus tábla a tájékozódásban is segíti a
kerékpározókat.

Az Eco-TOTEM a városkommunikáció hatékony
és egyedülálló eszköze arra, hogy láthatóvá tegye
a település kerékpáros közösségét.

Egyedi megjelenés

Teljesen egyénre szabható dizájn

Egyszerű szállítás és telepítés

 agyméretű kommunikációs felület
N
(mindkét oldalon)

Kecses és elegáns

Opcionális háttérvilágítás az éjszakai láthatóságért

Ultra alacsony áramfogyasztás

Valósidejű adatmegjelenítés publikus weboldalon

 önnyen konfigurálható a biztonságos vezeték
K
nélküli szerver segítségével

 önnyű kezelhetőség a biztonságos BluetoothK
kapcsolaton keresztül

Vandálbiztos

Cylcing traffic

Cycling traffic this month

Az Eco-Counter kerékpárforgalmi kijelzői a közeli kerékpáros létesítményen
elhelyezett ZELT hurokdetektorok kiegészítőjeként működnek. A ZELT
egység érzékeli az elhaladó kerékpárosokat, miközben az Eco-TOTEM
valós időben jeleníti meg az aktuális forgalom nagyságát (napi és éves
viszonylatban).
Az Eco-Counter kijelzői a szabadalmaztatott ZELT technológia segítségével
a legnagyobb pontosságot nyújtja valamennyi létesítménytípus esetén:

Vegyes
forgalom

Kerékpáros
csoportok

A szenzor figyelmen
kívül hagyja a
gépjárműveket
(robogó, motor,
autó, busz stb.).

Egyedülállóan
magas pontosság
a kerékpárúton
csoportban
kerékpározók
esetében is.

Eco-TOTEM Design Validation
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Felhasználóbarát alkalmazások
Cyclistes aujourd’hui

Syklister i dag

Mozgatható és
vezeték nélküli

Date of Design: 20/2/2013
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Syklister i år

Designed for: City of San Francisco
Version: V1
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Kényelmes üzembe
helyezés.
A számlálóból az adatok
valós időben, vezeték
nélküli kapcsolaton
keresztül jutnak az EcoDISPLAY kijelzőegységbe.
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Frame Color: RAL 7016 / Anthracite Grey
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B• Eco-Display
+ villogó jelzés

Választható
kiegészítők

Layout Color: Pantone Black 6

Approved By:
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Eco-Visio: könnyen kezelhető,
hatékony adatelemző szoftver,
beépített diagramkészítő funkcióval.

Cyclistes cette année

Három
változatban
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Napelemrendszer
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Maximális webes hatás

12 V / 75 W teljesítményű
napelem nagy kapacitású
akkumulátorral

Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)

FRÅN A TILL B MED CYKEL

Europe | World
4 rue Charles Bourseul | 22300 Lannion, France
Tél : +33 2 96 48 48 81 | Fax : +33 2 96 48 69 52

Műszaki adatok
Méretek: 75 cm x 51 cm x 5 cm
Tömeg: 8 kg
Vízhatlanság: IP55
Működési hőmérséklet: -30 °C és +50 °C között

Műszaki adatok
 lapanyag: alumíniumkeret és ütésálló polikarbonát
A
(Margard bevonatos Lexan®)

Méretek: 230 cm x 46 cm x 16 cm

Hét számjegyű fehér LED-megjelenítő a napi és éves forgalom számára

Áramforrás: 24 / 230 V

Fényerő automatikus állítása a környezet megvilágításához

Tömeg: 100 kg
Vízhatlanság: IP55
Működési hőmérséklet : -30 °C és +50 °C között

North America
600-3981 St-Laurent Blvd | Montreal, QC | H2W 1Y5, Canada
Phone: +1-514-849-9779 | Toll Free: 1-866-518-4404

www.eco-counter.com | www.eco-counter.com

 lapanyag: alumíniumkeret és ütésálló polikarbonát;
A
rozsdamentes és antigraffti felületkezeléssel
 at vagy nyolc számjegyű, zöld színű LED- megjelenítő a napi és éves
H
forgalom számára
Fényerő automatikus állítása a környezet megvilágításához

A számlálókhoz tartozó Publikus Weboldal egy gördülékeny
kommunikációs eszköz az adott számláló főbb adatainak (napi, heti,
havi, utolsó 30 nap átlagos forgalma és csúcsértékei).
Az Eco-Totem lehetőséget nyújt az adatok 15 percenkénti online
frissítésére.

