
Aktív városi 
közlekedés

Szeretné tudni, hányan gyalogolnak és 
kerékpároznak az Ön településén?

E m b E r E k E t  s z á m l á l u n k ,  a d a t o k a t  E l E m z ü n k



Világméretű megfigyelőrendszer és adatelemzés
   a világon egyedülálló tapasztalattal rendelkezünk a gyalogosok és kerékpárosok számlálása terén 
immár több mint 15 éve.

 több mint 10 000 számlálónk üzemel a világ 48 országában, köztük magyarországon is.

 központi irodáink Franciaországban, kanadában és németországban találhatóak.

   teljes körű terméktámogatást nyújtunk helyi kereskedői hálózatunkon keresztül.

   kimagaslóan innovatív kutató-fejlesztő részleggel rendelkezünk.

   magas minőségű technológiákat alkalmazunk, termékeinket Franciaországban gyártjuk és teszteljük.

   Felhasználóbarát szoftvert kínálunk az adatok gyűjtésére és publikálására, továbbá táblázatok, 
grafikonok és beszámolók készítéséhez.

Miért fontos számlálni?

 A kommunikációhoz
  megbízható adatok a döntéshozók és érintettek 
számára, a nem motorizált közlekedők 
szemléltetése és igényeinek megértése céljából.

  a számlálókhoz csatlakoztatott valósidejű 
kijelzőink azonnal láthatóvá teszik a főbb 
kerékpáros útvonalak mentén a mérési 
eredményeket.

  a számlálók által gyűjtött adatok elérhetőek az 
interneten.

Az Eco-Counter innovatív megoldásaival    azonnal elkezdheti a számlálást

 Tervezéshez
   Infrastruktúrafejlesztések esetén a tervezés 
előtti igényfelméréshez és a beruházás utáni 
értékelésekhez, valamint ideiglenes forgalmi rend 
kialakítása előtt és után is érdemes számlálásokat 
végezni.

   az állandó mérőhelyek segítenek megérteni a helyi 
kerékpáros-forgalom jellegzetességeit és időbeli 
lefutását az évszaktól és az időjárástól függően.

   a várostervezők idővel képesek lesznek a trendek 
megfigyelésére, közvetlen visszajelzést kapnak a 
fejlesztések hatásairól.

  A közlekedésbiztonság 
növeléséhez

   a gyalogosok és a kerékpárosok számára 
veszélyesnek ítélt kereszteződések hatékonyabb 
kezelése.

  a gyalogosok és kerékpárosok relatív baleseti 
mutatóinak mérése.

1. Mérünk 2. Gyűjtünk 3. Elemzünk 4. Megjelenítünk
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Szeretné az aktív közlekedoket    megszámolni településén?



karbantartás-
mentesláthatatlan

vízhatlan
IP 68ellenálló

15 perc

2 év
pontosság 2 év memória GSM/3G

irányhelyes

 Láthatatlan telepítés
 Nem igényel karbantartást
 Bármilyen burkolat esetén telepíthető
 Két évre elegendő belső memória

• Megbízható

• Láthatatlan

• Vízhatlan

• Akkumulátorról 

üzemel

Hogyan működik?
az Eco-Counter egyedülálló, szabadalmaztatott ZELT induktív 
hurokdetektoros technológiáját a cég k+F részlege több mint öt éven 
keresztül tökéletesítette. a ZELT érzékelője 13 különböző kritérium 
alapján vizsgálja az összes bicikli kerekének elektromágneses terét. 
Egyedülálló algoritmusa lehetővé teszi az extrém pontosságot bármilyen 
környezetben (elkülönített kerékpárúton, autókkal közös felületen stb.).

Funkciók és előnyök
  Szelektív számlálás közös felülethasználat 
esetén is
  Csoportok számlálásakor is precíz
  Akkumulátorról üzemel (akár két évig)
  Haladási irány szerint is képes számlálni

Kerékpárszámlálók

Állandó vagy ideiglenes telepítés
> 6 hónap

BE

Állandó vagy ideiglenes telepítés
> 6 hónap

Vegyes forgalom
a ZELT Selective hurokdetektorok megbízhatóan 
számolják a bicikliseket közös busz- és 
kerékpársávokban is. Ilyen rendszert telepítettünk 
például a párizsi louvre elé.

Ellenirányú kerékpársáv
(contra-flow) 
Párizsban csakúgy, mint san Franciscóban 
számos, korábban egyirányú utcában telepítettünk 
kétirányú számlálót az „ellenirányú” kerékpáros 
forgalom vizsgálata érdekében.

Kerékpárszámlálás vegyes forgalmú utakon (pl. kerékpáros nyom, 
busz-és kerékpársáv)

A gépjárművek figyelmen kívül hagyása (robogó, autó, busz, kamion)

Csak a kerékpárok számlálása, még a legsűrűbb forgalomban is

Nagy pontosság vegyes forgalom esetén (a biciklik több mint 95%-
át számlálja)

Tudta Ön ?
A ZELT CONNEX segítségével 
számlálóink bármilyen 
forgalomirányító rendszerhez 
közvetlenül csatlakoztathatók.

Csoportban kerékpározók
a ZELT Greenways-t szeparált kerékpárutakra 
terveztük, ahol a biciklik egymás mellett is 
közlekedhetnek.

Jelentős bicikliforgalom
a ZELT Greenways széles körben használt 
Hollandiában, ahol a biciklis forgalom gyakran 
összefüggő csoportokat jelent.

Kerékpáros csoportok esetén:
ZELT Greenways
Elkülönített kerékpárutakon történő számlálásokhoz

Az egymás mellett és az egymáshoz nagyon közel haladó 
kerékpárosok számlálásához

Extrém érzékenység (pontossága +/-5%)

EASy ZELT

Ideiglenes telepítés
< 6 hónap

Vancouverben az Easy ZELT egy év alatt több 
mint egymillió kerékpáros áthaladást bírt ki.
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  Ideiglenes számlálásokhoz (1-6 hónap)
  különleges helyszínekre (pl. hidak)
  Egyszerű és gyors telepítés (hurkonként 30 perc)

  bárki által telepíthető
  biztonságos szenzor
  az érzékelő nem lóg ki a talaj síkjából
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ZELT induktív   hurokdetektorok

Vegyes jármuforgalom esetén:
ZELT Selective



Kerékpáros úthálózat
a kanadai Vancouver városában több mint harminc 
TUBE Selective számlálót telepítettünk az egyes 
kerékpárutakra.

Közös busz-és kerékpársávok  
Chicagóban, a milwaukee körúton kialakított busz-
és kerékpársávban is TUBE Selective rendszerünk 
számlálja a bicikliseket.

• Pontossága 

+/-3%

• Vízhatlan

• Akkumulátorról 

üzemel

Hogyan működik?
két pneumatikus tömlőt fektetünk le az úttestre a forgalomra 
merőlegesen. a rendszer automatikusan figyeli a sebességet és a két 
kerék közötti távolságot. Ezeknek az információknak a birtokában a 
számláló képes megkülönböztetni a kerékpárokat a gépjárművektől, 
meghatározni a haladási irányokat, valamint a csoportban 
kerékpározókat is pontosan számlálja.

Funkciók és előnyök
  Szelektív számlálás közös felülethasználat 
esetén
 Csoportok számlálásakor is precíz
 Akkumulátorról üzemel (akár 10 évig)
 Irány szerinti számlálás

  Egyszerűen és sokoldalúan telepíthető
  Azonnali adatkiolvasás
  Nincs szükség mérnöki előkészítésre
  Hordozható (mobil)

Shop
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Mobil vagy rövid idejű telepítés
< 3 hónap

A közúton vegyes forgalomban haladó kerékpárok megfigyelésére 
(pl. nyitott kerékpársávban, busz- és kerékpársávban)

A motorizált járműveket (robogó, motor, autó, busz) nem számlálja

Csak a kerékpárokat számolja, nagy járműforgalom esetén is

A gumitömlőben elhelyezett speciális szűrő kioltja a gyorsan mozgó 
autók és kamionok okozta lökéshullámokat

Nagy pontossággal számlál (+/-3%)

Mobil vagy rövid idejű telepítéshez
< 3 hónap

2 év memóriapontosság
+/- 3%

vízhatlan
IP 68

irányhelyes

ellenálló
15 perc

10 év GSM/3G

Különálló kerékpárutakon történő számlálásokhoz

Az egymás mellett és az egymáshoz nagyon közel tekerőket is 
számlálja

Vékony gumitömlők használata a kerékpárosok kényelme 
érdekében

A gumitömlőben elhelyezett speciális szűrő garantálja a mérés 
nagy pontosságát (+/-3%) még csoportok esetén is

Kerékpáros csoportok esetén:
TUBE Greenways

1,6 millió kerékpáros
Évente több mint 1,6 millióan bicikliznek át a 
Hawthorne hídon, amely összeköti kelet Portlandet 
a város központjával.

Kutatás
a montreali mcGill Egyetem a montreali és québeci 
kerékpárút-hálózatok megfigyelésére használja a 
TUBE Greenways számlálókat.

Kerékpárszámlálók
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TubE pneuma tikus tömlok

Vegyes jármuforgalom esetén: 
TubE Selective



Műszaki adatok
 Méretek: 230 cm x 46 cm x 16 cm

 Tömeg: 100 kg

 Vízhatlanság: IP55

  Működési hőmérséklet: -30 °C és +50 °C között

  Alapanyag: alumíniumkeret és ütésálló polikarbonát; rozsdamentes és 
antigraffiti felületkezeléssel

  6 vagy 8 számjegyű zöld színű lEd megjelenítő a napi és éves forgalom számára

  Fényerő automatikus állítása a környezet megvilágításához

Műszaki adatok
 Méretek: 75 cm x 51 cm x 5 cm

 Tömeg: 8 kg

 Vízhatlanság: IP55

  Működési hőmérséklet: -30 °C és +50 °C között

 Alapanyag: alumíniumkeret és ütésálló polikarbonát

 Áramforrás: hálózatról vagy napelemmel

  Hét számjegyű fehér színű lEd-megjelenítő a napi és 
éves forgalom számára

  Fényerő automatikus állítása a környezet 
megvilágításához

Funkciók és előnyök 
  Éjszaka is jól látható (opcionális 
háttérvilágítással)
  Egyedi megjelenés
  Egyénre szabható digitális kijelzők 
(barométer, hőmérséklet, pontos idő)

  Nagy pontosság bármilyen helyszínen 
(a ZELT detektornak köszönhetően)

  Vegyes forgalmú útszakaszon is használható
  Online megjeleníthető adatok, akár 10 
perces frissítéssel

Hogyan működik?
az Eco-TOTEM a közeli kerékpáros létesítményen elhelyezett 
ZELT hurokdetektorok kiegészítőjeként működik. a ZELT egység 
érzékeli az elhaladó kerékpárosokat, miközben az Eco-TOTEM valós 
időben jeleníti meg az aktuális forgalom nagyságát (napi és éves 
viszonylatban).

Valósidejű kerékpárszámlálók

Mindössze néhány hónappal az Eco-TOTEM bemutatását követően már tucatnyi észak-amerikai 
nagyváros döntött úgy, hogy az Eco-TOTEM kijelzőivel fejezi ki elhivatottságát a biciklis közlekedés és 
turizmus iránt. Az Eco-TOTEM vizuális megjelenése a megrendelő igényeihez tetszés szerint igazítható.
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Cycling traffic today

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

Egyénre szabható

Jól látható

Pontos

Ellenálló kialakítású

online „widget” 10 percenkénti frissítéssel

Népszerűsítse a kerékpáros fejlesztéseket, különböztesse meg 
a legnépszerűbb útvonalakat ezzel a kifejező és esztétikus 
táblával:

  Egyedi grafika

  Könnyen szállítható és telepíthető

  Vékony, elegáns dizájn

  Minimális áramfelvétel

  Egyszerű konfiguráció, energiahatékony vezeték nélküli 
kommunikációval

  Ellenálló kialakítás (vandálbiztos)

  Napelemes változatban is elérhető

Eco-DISPLAY: Mobil és elegáns

Portland, USA  
a Portland keleti részét a belvárossal összekötő 
Hawthorne híd a város egyik legforgalmasabb 
kerékpáros útvonala. az Eco-TOTEM egy remek 
módja annak, hogy a városvezetés megmutassa 
elhivatottságát a fenntartható közlekedési módok 
iránt.

Montreal, Kanada  
montrealban a laurier körúton telepítették az Eco-
TOTEM kijelzőt. 2011-ben a gépkocsiforgalom 
rovására alakítottak itt ki kerékpárutat, az Eco-
TOTEM pedig kiváló lehetőséget jelent a fejlesztés 
sikerességének kommunikációjára.
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Cyclistes aujourd’hui
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az Eco-Counter büszke partnere a VEksØ-nak, a dán 
kerékpáros követség egyik alapító tagjának, amely számtalan 
kerékpárosbarát termék és szolgáltatás beszállítója.

Ideiglenes vagy állandó telepítésre
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Kerékpárszám lálók kijelzoi • Valósideju

• Pontos

Eco-TOTEM: hatásos és 
szemet gyönyörködteto



Műszaki adatok
Méretek: 23 x 10 x 18 cm

Tömeg: 2.6 kg

Vízhatlanság: IP 66

Működési hőmérséklet: -40 °C és +50 °C között

Anyaga: ütésálló poliuretán

Szín: szürke (igény esetén változhat)

Hatótáv: 1 és 15 méter között

Műszaki adatok
Méretek: d: 12,5 cm, m: 110 cm

Tömeg: < 9 kg

Vízhatlanság: IP 66

Működési hőmérséklet: -40°C és +50°C között

Anyaga: műanyaggal bevont aluminium

Szín: szürke (igény esetén változhat)

Hatótáv: maximum 15 méter

Gyalogos- és kerékpárszámlálók

Hogyan működik?
PYRO számlálóink a passzív infravörös piroelektromos 
technológiát használják egy precíziós lencsén keresztül, hogy 
a vizsgált keresztmetszetben áthaladó személyek által generált 
hőmérsékletváltozást érzékeljék. különlegesen nagy érzékenysége 
miatt képes két különböző ember detektálására akkor is, ha közöttük 
csak egy kis rés van.
az egyszerű telepítés érdekében az eszköz képes önmagát kalibrálni.

Funkciók és előnyök
  Trendek megfigyelése
  Gyalogosok és kerékpárosok egyidejű számlálása
  Irányonkénti számlálás
  Karbantartást nem igényel
  Nem engedélyköteles
  Szinte láthatatlan

Speciálisan a városi környezetre tervezve

Nem tesz különbséget gyalogosok és kerékpárosok között

Nagyon ellenálló, mégis diszkrét

Telepítése minimális mérnöki előkészítést igényel

Ultra robusztus, vandálbiztos

A poller színe illeszthető az adott környezethez

Robusztus és láthatatlan
Párizs külvárosában, ahol a vandalizmus valós 
probléma, a közbeszerzések során ez kiemelt 
szempontként jelenik meg, ezért esett választásuk 
PyRO-Poller számlálóinkra.

Megbízható adatgyűjtés
a PyRO-Poller tökéletes megoldás nemcsak 
a gyalogos felületeken de a gyalog-és 
kerékpárutakon is. különböző lencsékkel szerelve 
hatótávolságuk 1 métertől akár 15 méterig is 
terjedhet.

Gyalog- és kerékpárutakon 
Ideális megoldás a gyalog- és kerékpárutak 
megfigyelésére. a szenzor képes még a gyorsan 
mozgó kerékpárosok által kibocsátott hőt is 
érzékelni.

   

Széles járdák 
a PyRO-Box  képes  akár  15  méter  széles 
keresztmetszetű gyalogutakon  is  számlálni.
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• Megbízható

• Láthatatlan

• Vízhatlan

• Akkumulátorról 

üzemel

2 éves memória karbantartás-
mentes

vízhatlan
IP 66

irányhelyes

ellenálló
15 perc

10 év GSM/3G

Speciálisan a városi környezetre tervezve

Nem tesz különbséget gyalogosok és kerékpárosok között

Percek alatt telepíthető bármilyen póznára

Alig látható

Ellenáll a vandalizmusnak

Időjárásálló

Könnyen áthelyezhető az egyes mérési pontok között

Állandó vagy hosszabb idejű 
telepítés esetén

  10 év üzemidő
  Két évre elegendő memória
  Vízhatlan
  Hatótáv akár 15 méter
  Számlálás óránkénti vagy 15 perces intervallumokban

PYRO-PollerPYRO-Box

Ideiglenes vagy állandó 
telepítés esetén

4 m

15 m
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Piroelektromos*   érzékelok

* kristályoknak hő hatására történő polarizációját piroelektromos hatásnak nevezik



Eco-MULTI

2 éves memórialáthatatlan karbantartás-
mentes

vízhatlan
IP 66-681 év

irányhelyes

ellenálló
15 perc

Együtt közlekedők

Közlekedési módok 
megkülönböztetése
a finnországi lahtiban is telepítettünk Eco-MULTI 
egységet. a járdán közlekedő gyalogosokat a 
PyRO-Poller, míg a kerékpárúton tekerőket a 
ZELT hurokdetektorok számlálják, mindkettőt 
irányonként.

Irányonkénti forgalomnagyságok
arlingtonban (usa) 15 darab Eco-MULTI-t 
telepítettünk PyRO és ZELT detektorokkal a 
túraútvonalak és főbb kerékpáros útvonalak 
mentén. Ezek egy időben, irányonként külön-külön 
számlálják az aktív közlekedőket.

az adatokból jól látható, hogy a gyalogosok és a 
bringások szokásjellemzői eltérnek egymástól (a 
hivatásforgalom dominál a biciklisek között, míg a 
szabadidős cél a gyalogosok esetén).

Ideiglenes vagy állandó 
telepítés esetén

Funkciók és előnyök
  A gyalogosokat és a kerékpárosokat külön-külön számlálja
  Irányonként számlál
  Akkumulátorról üzemel (akár két évig)

Gyalogosok és 

kerékpárosok 

számlálása és 

osztályozása

PYRO-Poller kombinálva a ZELT hurokdetektorral

A gyalogosokat és a kerékpárosokat külön-külön számlálja

Egymáshoz közeli járdát és kerékpárutat is képes vizsgálni

Összefésüli az egyes érzékelőkből származó jeleket

A jelfeldolgozás különleges algoritmus alapján történik
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Kommunikációs modulok

Nyilvános honlap

szeretné egyszerűen megosztani a mérési 
eredményeket a döntéshozókkal és az 
érdekeltekkel? az adatokat könnyedén megoszthatja 
és ábrázolhatja kulcsrakész webes megoldásaink 
segítségével.

Online „widget”

Ez a beépülőmodul bármilyen honlapba mindössze 
néhány kattintással integrálható, így szakmai és 
civil partnerei szintén felhasználhatják a widgetet. a 
widget naponta* frissül.

* az Eco-totEm esetében lehetőség van az adatok 
10 perces frissítésére is0 0 2 1 0 6 8 5 3 2

a számlálás január 1. óta:

Az adatok összegyűjtése fontos, azonban feldolgozásuk és 
közzétételük talán ennél is fontosabb, ha a kerékpáros fejlesztések 
sikerét szeretnénk megmutatni. A számlálókhoz rendelt 
weboldalakon a felhasználók böngészhetnek a mérési eredmények 
között, továbbá megnézhetik a mérőpontok főbb mutatószámait és 
a trendek alakulásait.

Nyilvános honlap „Web +”

több mérőpont egyidejű megjelenítését és az 
adatok összehasonlítását is lehetővé teszi Web+ 
szolgáltatásunk.
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A közlekedok megkülönböztetése



Eco-Visio idojárási modul

általános vélekedés, hogy a rossz időjárás negatívan hat a 
közlekedőkre, míg a napos idő jobban ösztönzi az embereket 
gyaloglásra és biciklizésre. az időjárási modul lehetővé teszi 
az ilyen sejtések igazolását vagy cáfolását, de ennél mélyebb 
elemzésekre is alkalmas.

Az Eco-Visio az Eco-Counter     által fejlesztett szoftver a gyalogos- és
kerékpáros-számlálások     adatainak összegyűjtésére és értékelésére.

mérési helyszínek 
elrendezésének 
optimalizálása

• Online szoftver

• Felhasználóbarát

• Automatikus 

kimutatások

Egyénre szabott 
jelentések

alakítsa saját igényeinek megfelelően a 
szoftvert, és készítsen egyedi jelentéseket 
másodpercek alatt.

Országos adatbázis

az Eco-Visiót úgy terveztük meg, hogy 
képes legyen akár országos mérőhálózatok 
kialakítására és kezelésére. az Eco-Visio képes 
valamennyi termékünkből kiolvasni, hitelesíteni 
és elemezni a mérési eredményeket.
az Egyesült királyság országos adatbázisába 
145 különböző felhasználó több mint 3000 
számlálója gyűjt adatokat az Eco-Visio 
segítségével.

  Az időjárás forgalomra gyakorolt hatásának 
egyértelmű vizualizációja/szemléltetése

weather

weather

Egyéni, mégis globális megoldás

  Felhőalapú online szoftver
  az összes mérőpontot egy felületen mutatja
  az adatokat megfelelően kezeli és biztonságosan tárolja
  azonnal elérhető adatok bármilyen kimutatáshoz
  a felhasználók hozzáférésének kezelésével az adatok könnyen 
megoszthatóak
  belső és külső kommunikációhoz külön-külön lekérdezések társíthatók
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a mérési helyszínek 
átfogó bemutatása: 

leírással, képekkel és 
térképpel

a számlálók 
rendezése 
különböző 

szempontok 
szerint

a mérési eredmények 
elemzése, általános 
és egyénre szabott 

kimutatások készítése

a d a t o k a t  e l e m z ü n k

  A helyi időjárási adatok integrációja és automata 
frissítése

  Grafikonok és ábrák azonnali megjelenítése

Hőmérséklet (°C)

szél (km/h)

Csapadék (mm)

Időjárási ikonok

Idojárási modul megbízható helyi adatokra építve

  Weather Underground szolgáltató: világszerte 8000 automata mérőállomással
  Forecast szolgáltató (GFS): számszerű időjárás-előrejelző rendszer (megbízható)
  Tetszés szerinti időjárási adatok importálása (FTP-kapcsolaton keresztül)
  Saját meteorológiai adatok manuális importálása (pl. Excel-táblázatból)



Monitoring rendszerek

Számos nagyvárosban teljes mérőhálózatot alakítottak ki annak érdekében, hogy óráról 
órára nyomon követhetőek legyenek az aktív közlekedők. A gyalogos- és kerékpárszámlálók 
kombinálásával, állandó és mozgó mérőpontok vegyes használatával részletekbe menően 
vizsgálhatják a forgalmi áramlatokat, ami segíti a gyalogos és kerékpáros létesítmények 
üzemeltetését és további fejlesztését.

Turizmus

A számlálók a turizmusban dolgozók értékes eszközei, mivel lehetővé teszik a különböző 
helyszínek értékelését látogatottságuk alapján, továbbá képesek szemléltetni az évszakok és 
az időjárás, valamint egy-egy rendezvény forgalomra gyakorolt hatását.

Esettanul mányok

San Francisco 

USA, 800 000 lakos

a városvezetés az aktív közlekedés hosszú távú trendjeit vizsgálja, illetve 
előtte/utána mérésekkel az egyes fejlesztések hatását is értékeli. Városszerte 
29 darab ZELT Selective számlálót telepítettek a bringások, és hat darab 
PyRO-Boxot a gyalogosok számlálására.

Vancouver

Kanada, 600 000 lakos

az elmúlt négy év során Vancouver városa egy átfogó monitoring 
programot indított, hogy a kerékpáros fejlesztések hatásait vizsgálni 
tudja. 35 darab TUBE, 25 darab ZELT és 10 darab PyRO-Box 
számlálót telepítettek.

EuroVelo 6

Atlanti óceán - Fekete tenger kerékpárút, 6 000 km, 9 ország

az útvonalon 25 számláló működik, melyek Gsm-kapcsolaton keresztül 
küldött adatai segítenek összehasonlítani az egyes szakaszokat, és értékes 
információként jelennek meg az érdekeltek (szállodák, tdm szervezetek, 
helyi önkormányzatok) számára készített éves beszámolókban.
két régió már most is megosztja egymással mérési eredményeit, hogy 
gazdasági mutatószámokat nyerjenek az adatokból.

Esettanulmányok

A veszélyesnek ítélt kereszteződésekbe az Eco-SIGNAL villogó táblát 
javasoljuk telepíteni, amely a ZELT érzékelőkkel kombinálva egy 
intelligens figyelmeztető jelzőtábla a balesetek megelőzésére.
Ha a gépjárművezető tisztában van a kerékpáros jelenlétéről, akkor még 
a kereszteződésbe történő behajtás előtt moderálni tudja sebességét.

Közlekedésbiztonság: Eco-SIGNAL

Vancouver, Kanada
Vancouverben a burrard hídon igazi kihívást 
jelentett az egyik forgalmi sáv átalakítása 
védett kerékpársávvá. telepített ZELT 
hurokdetektorunk segítségével a város 
megbízható adatokhoz jutott, amelyeket 
sikeresen használtak fel a közvélemény 
tájékoztatása során.
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Növeli a biztonságot 
a veszélyes 
keresztezodésekben
a tamaki útkereszteződés aucklandben 
korábban számos súlyos sérüléssel járó baleset 
helyszíne volt. az Eco-SIGNAL telepítése óta 
eltelt három évben még nem történt egyetlen 
biciklis baleset sem.

Növeli a biztonságot a 
veszélyes alagutakban 
és a hidakon
az Eco-SIGNAL a gépjárművezetők számára jelzi a 
kerékpárosok jelenlétét, ezáltal jelentősen csökkenti a 
balesetek bekövetkezésének kockázatát. Ez különösen fontos 
hosszú alagutakban és szűk hidakon, ahol az Eco-SIGNAL 
számottevően befolyásolja a sofőrök sebességválasztását.

Kommunikációs és népszerusíto kampányok
A gyalogos- és kerékpárosmérő rendszerek segíthetik a nyilvánosság elérését a nem 
motorizált forgalommal kapcsolatos kérdésekben, továbbá segítenek a beruházások 
objektív értékelésében.



Referenciák és    szakértelem

Értékesítő csapatunk tagjai az aktív közlekedés elismert szakértői. Kérje ingyenes 
tanácsainkat, hogy a megfelelő mérési módszertanhoz legjobban illeszkedő 
mérőrendszert alakíthassuk ki az Ön számára.

MULTI ZELT TUBE PyRO

Selective Green-
ways Selective Green-

ways PyRO-Box PyRO-
Poller

mobil (< 1 hónap)

Ideiglenes (< 6 hónap)

állandó (> 6 hónap)

mód szerinti számlálás

Összevont számlálás

MULTI ZELT TUBE PyRO

Selective Green-
ways Selective Green-

ways
PyRO-

Box
PyRO-
Poller

kerékpársáv

kerékpárút

túraútvonal

Vegyes forgalom

Gyalog-és kerékpárút

busz-és kerékpársáv

Járda, gyalogút

Híd

( * az Easy-zEltsegítségével)

* *

• Egyedülálló 

tapasztalat

• Innovatív 

csapat

Néhány szervezet, akik már Eco-Counter számlálókat használnak:
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Kutatás és fejlesztés

  kimagaslóan innovatív kutató-fejlesztő részlegünk garantálja, hogy 
kiváló minőségű, előremutató és megbízható termékeket forgalmazzunk.

  ügyfélközpontú csapatunk segíti Önt az Eco-Counter technológiák 
használatában

  Egyedi megoldásokra törekszünk, így képesek vagyunk alkalmazkodni 
a különleges helyi elvárásokhoz is

  robusztus számlálóink mellett kifinomult informatikai megoldásokat 
fejlesztünk

A mi tapasztalatunk az 
Ön szolgálatában

Az Eco-Counter globális, valamint a Magyar Kerékpárosklub lokális tapasztalatával 
és tudásbázisával segítjük Önt az első lépésektől az utolsóig.

ELőKÉSZíTÉS

  a számlálórendszer céljainak azonosítása, a műszaki kérdések megvitatása
  a leginkább megfelelő érzékelőtípusok és a mérési keresztmetszetek kiválasztása

  segítség a mérések validálásábanaz adatok pontossága érdekében

TELEPíTÉS

  részletes és precíz útmutató tartozik minden termékünkhöz

  műszaki tanácsadást nyújtunk online formában vagy helyszínbejárások alkalmával

ÜGyFÉLSZOLGÁLAT

  segítünk megválaszolni forgalomszámlálással kapcsolatos bármilyen kérdését, 
beleértve a telepítést, az adatgyűjtést, a szoftverhasználatot, a hibák elhárítását és 
így tovább



ECO combo
G S M

GSM
Pantone® 381C
C : 29 / M : 0 / J : 96 / N : 0

C O U N T I N G  P E O P L E ,  A N A L Y S I N G  D A T A

ECO combo
G S M

GSM
Pantone® 381C
C : 29 / M : 0 / J : 96 / N : 0

C O U N T I N G  P E O P L E ,  A N A L Y S I N G  D A T A

Központi irodánk
4, rue Charles bourseul

22300 lannion France
tel (+33) 2 96 48 48 81

Fax (+33) 2 96 48 69 60

Munkatársunk Magyarországon
kilián zsolt
okl. közlekedésmérnök
+36 30 348 6266
hello@velovelo.org

eco-counter@eco-counter.com
www.eco-counter.com

andorra

ausztrália

ausztria

belgium

Chile

Ciprus

Csehország

dánia

Egyesült államok

Egyesült királyság

Észtország

Finnország

Franciaország

Horvátország

Hollandia

India

Írország

Izland

Izrael

Japán

kanada

korea

lengyelország

litvánia

luxemburg

magyarország

németország

norvégia

olaszország

spanyolország

svájc

svédország

szerbia

szingapúr

szlovákia

tajvan

Új-zéland

Az Eco-Counter elhivatott 
szakembergárdája 1998 óta kínálja 

gyalogos- és kerékpárszámláló 
megoldásait mind városi, 

mind természetes környezetbe. 
Fejlesztéseink révén termékeink 

bármilyen mérési keresztmetszetben 
alkalmazhatóak.

Szakértelmünknek köszönhetően világelsővé 
váltunk ezen a piacon.

kerékpársávok
kerékpárutak

Gyalogos övezetek
túraútvonalak

nemzeti parkok
Erdei tanösvények

tájvédelmi körzetek
látnivalók
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www.eco-counter.com

C s a t l a k o z z !


