Prevence bezpečnosti silničního provozu
Informativní ukazatele rychlosti

Zpracoval:
Bc. Jaroslav Mach
tel: 602 154 473
email: jaroslav.mach@sovt-radio.cz
SOVT-RADIO spo. s r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany

INFORMACE O FIRMĚ
Obchodní jméno:

SOVT- RADIO spol. s r.o.

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Zapsán v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Č.Budějovicích,
Oddíl C, vložka 1973.

Statutární zástupce:

Ing. Václav Kolář,
jednatel společnosti, kontaktní osoba

Bankovní spojení:

KB Strakonice, č.ú. 6400-291/0100

IČO:

47238810

DIČ:

CZ47238810

Adresa:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Budějovická 1320, 389 01 Vodňany
383 382 206
383 382 276
info@sovt-radio.cz

Pracoviště pro západočeský region:
Adresa:
Telefon, fax:
e-mail:
Internet:

Železniční 28, 326 00 Plzeň
602443592 ; 377 279 781
vinkler@sovt-radio.cz
www.sovt-radio.cz, www.obecnirozhlas.cz,

Průměrný počet zaměstnanců
od roku 2000:

14 zaměstnanců

Průměrný roční obchodní obrat
od roku 2000:

28 mil. Kč

Firma zavedla a používá systém řízení jakosti dle ČSN EN 9001:2009.
V roce 2010 nám byl Jihočeskou hospodářskou komorou udělen titul:

„VÝZNAMNÁ SPOLEČNOST ROKU“
V roce 2012 nám byl informačním portálem živéfirmy.cz udělen certifikát:

„SPOLEHLIVÁ FIRMA“

ZNÁTE NÁS

- z prezentací pořádaných Agenturou - Zavřelová České Budějovice, při poradách starostů obcí
Jihočeského kraje.
- také při prezentaci na akci: „Dny malých obcí“, pořádaných v Praze.

MODEL: GR33 - L

- jednobarevný bodový maticový displej tvořený vysoce výkonnými LED
Osram žluté barvy
- bez statistického modulu
- nízká spotřeba el. energie - max. 4W (všechny LED jsou aktivní) - nízké
provozní náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie
- automatická regulace svítivosti dle světelných podmínek
- výška číslic: 305 mm
- ukazatel umí alternativně zobrazovat: rychlost / text / různé grafické motivy
- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu)
- součástí je Bluetooth rozhraní pro uživatelské nastavování displeje
- rozměr desky ukazatele: 620 x 620 mm
- přední strana desky je pokryta bílou reflexní fólií, která je kryta antireflexním
čirým polykarbonátem

MODEL: GR33 - CL

- tříbarevný bodový maticový displej tvořený vysoce výkonnými LED Osram
- obsahuje orientační statistický modul
- nízká spotřeba el. energie - max. 4W (všechny LED jsou aktivní) - nízké
provozní náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie
- automatická regulace svítivosti dle světelných podmínek
- výška číslic: 305 mm
- ukazatel umí alternativně zobrazovat: rychlost / text / různé grafické motivy
- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu)
- součástí je Bluetooth rozhraní pro uživatelské nastavování displeje
- rozměr desky ukazatele: 620 x 620 mm
- přední strana desky je pokryta bílou reflexní fólií, která je kryta antireflexním
čirým polykarbonátem

MODEL: GR33 -S- ALU / GR33 -C- ALU

- jednobarevný (model –S) bodový maticový displej tvořený vysoce
výkonnými LED Osram žluté barvy
- za příplatek je možno dodat i trojbarevný displej (model –C)
- orientační statistický modul je již standardní součástí dodávky ukazatele
- nízká spotřeba el. energie - max. 4W (všechny LED jsou aktivní) - nízké
provozní náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie
- automatická regulace svítivosti dle světelných podmínek
- výška číslic: 305 mm
- ukazatel umí alternativně zobrazovat: rychlost / text / různé grafické motivy
- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu)
- součástí je Bluetooth rozhraní pro uživatelské nastavování displeje
- rozměr desky ukazatele: 960 x 630 mm
- přední strana desky je standardně pokryta žlutou reflexní fólií, která je
kryta antireflexním čirým polykarbonátem
- možnost vlastního motivu potisku přední strany desky

Ukázka některých grafických provedení měřičů rychlosti
GR33-S-ALU, GR33-C-ALU

Je možné dodat také v provedení žlutá reflexní folie

MODEL: GEM CDU 2605 BASIC

- jednobarevný displej tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve dvou
řadách
- možno dodat bez statistického modulu (varianta L) nebo i se statistickým
modulem (varianta S; statistické údaje se odesílají přes GSM síť)
- výška číslic: 300 mm
- rozměr desky ukazatele: 1000 x 740 mm
- přední strana desky je pokryta žlutou fólií, která je kryta antireflexním
plexisklem nebo čirým polykarbonátem
- možno volit z několika variant polepů čelního panelu (viz obrázky dále)

MODEL: GEM CDU 2605 DUAL

- jednobarevný displej tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve dvou
řadách
- přídavný panel s nápisem „ZPOMALTE“/„RADAR“/„POZOR DĚTI“
- možno dodat bez statistického modulu (varianta L) nebo i se statistickým
modulem (varianta S; statistické údaje se odesílají přes GSM síť)
- výška číslic: 300 mm
- rozměr desky ukazatele: 1000 x 740 mm
- přední strana desky je pokryta žlutou fólií, která je kryta antireflexním
plexisklem nebo čirým polykarbonátem
- možno volit z několika variant polepů čelního panelu (viz obrázky dále)

MODEL: GEM CDU 2605 ZEUS

- jednobarevný displej tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve dvou
řadách
- přídavný panel střídavě zobrazující RZ rychle jedoucího vozidla a nápis
„ZPOMALTE“/„DĚKUJI“ (možnost individuální úpravy textu)
- možno pořídit záznam přestupků v dopravě (zákaz vjezdu nákladních
vozidel, zákaz stání ....) nebo situace na vozovce (dopravní nehody, kolony ...)
- možno dodat bez statistického modulu (varianta L) nebo i se statistickým
modulem (varianta S; statistické údaje se odesílají přes GSM síť)
- součástí technického řešení pro měření okamžité rychlosti s následnou represí
- prevence kriminality, možnost doplnit o meteodata
- výška číslic: 250, 300 a 400 mm
- rozměr desky ukazatele: 1000 x 740 mm
- přední strana desky je pokryta žlutou fólií, která je kryta antireflexním
plexisklem nebo čirým polykarbonátem
- možno volit z několika variant polepů čelního panelu (viz obrázky dále)

Ukázka některých grafických provedení měřičů rychlosti
GEM CDU 2605

Foto našich realizací v roce 2020

Kompletní dodávka:
- Studie pro schvalovací řízení
- Informativní ukazatel rychlosti
GR33-S, C, ALU
- Solární napájení
- Maketa kamery
- Sloupek a betonáž sloupku

Kompletní dodávka:
- Studie pro schvalovací řízení
- Inteligentní ukazatel rychlosti GEM
CDU 2605 ZEUS
- napájení z veřejného osvětlení
- ukazuje registrační značku
- statistika
- prevence kriminality
- meteostanice

V současné době máme přes 750 spokojených zákazníků po celé České republice.

