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UKAZATELE RYCHLOSTI - RADARY 
prevence bezpečnosti silničního provozu 

30let na trhu! 
2500+  

úspěšných projektů 
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NABÍZÍME INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ 

STATISTICKÝM RADAREM SIERZEGA SR4    

            

        -RAKOUSKÝ VÝROBCE 

 

 

- minimální náklady na provedení měření 

- výstupem indikativních měření je statistika o dopravním proudu, 

kategorizace projíždějících vozidel, statistika dopravních přestupků a 

frekvence dopravy dle jednotlivých hodin dne 
- kompletní zpracování výstupní statistiky 

- statistické radary Sierzega SR dodávají přesnější měření, než všechny 

ostatní přístroje pro zkoumání provozu 

- každé motorové vozidlo je zaznamenáno do paměti s datem a časem 

s přesností na vteřiny, měření délek vozidel s přesností na decimetry 

- paměť přibližně 430 000 vozidel 

- možnost exportování statistik v textovém formátu (do Excelu) 

pro vyhodnocení samotným zákazníkem  

 
UKÁZKA MOŽNÉHO VÝSTUPU MĚŘENÍ 
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SIERZEGA GR36-L      -RAKOUSKÝ VÝROBCE 
 

 

- jednobarevný bodový maticový displej tvořený výkonnými LED diodami 

Osram 

- 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 zobrazovat: různé grafické motivy a text, např. ZPOMAL! 

- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu) 

- součástí je Bluetooth rozhraní pro uživatelské nastavování displeje 

- rozměr desky ukazatele jsou 620 x 620 mm 

- přední strana desky je pokryta bílou reflexní fólií, která je kryta antireflexním 

čirým polykarbonátem 
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SIERZEGA GR36-CL     -RAKOUSKÝ VÝROBCE 
 

 

 

- tříbarevný bodový maticový displej tvořený výkonnými LED diodami 

Osram 

- statistický modul s přenosem dat přes zabudovaný 4G-Modem nebo 

Bluetooth 

- 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 zobrazovat: rychlost/ text/ různé grafické motivy 

- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu) 

- součástí je Bluetooth rozhraní pro uživatelské nastavování displeje 

- rozměr desky ukazatele jsou 620 x 620 mm 

- přední strana desky je pokryta bílou reflexní fólií, která je kryta antireflexním 

čirým polykarbonátem 
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SIERZEGA GR36-C    -RAKOUSKÝ VÝROBCE 

 

 

- tříbarevný bodový maticový displej tvořený vysoce výkonnými LED 

diodami Osram 

- celokovové provedení z hliníku 

- statistický modul s přenosem dat přes zabudovaný 4G-Modem nebo 

Bluetooth 

- 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 zobrazovat: rychlost/ text/ různé grafické motivy 

- střídavé zobrazování rychlosti a textu (grafického motivu) 

- součástí je Bluetooth rozhraní pro uživatelské nastavování displeje 

- rozměr desky ukazatele jsou 610 x 750 mm 

- přední strana desky je standardně pokryta žlutou reflexní fólií 

- možno volit různé varianty polepu čelního panelu (viz obrázky dále) 
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Výběr z různých variant polepů GR36-C 
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GEMOS CDU 2605 BASIC    -ČESKÝ VÝROBCE 
 

 

- jednobarevný displej tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve 

dvou řadách 

- možno dodat bez statistického modulu nebo se statistickým modulem 

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) 
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GEMOS CDU 2605 DUAL    -ČESKÝ VÝROBCE 
 

 

- jednobarevný displej tvořený LED diodami červené barvy umístěných ve 

dvou řadách 

- přídavný panel s nápisem „ZPOMALTE“/ „RADAR“/ „POZOR DĚTI“ 

- možno dodat bez statistického modulu nebo se statistickým modulem 

statistické údaje se odesílají přes GSM síť 

- výška číslic 300 mm 

- rozměr desky ukazatele jsou 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) 
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GEMOS CDU 2605 ZEUS    -ČESKÝ VÝROBCE 
 

 

- 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 SMART) 

- možné řešení pro měření rychlosti s následnou represí 

- prevence kriminality, možnost meteodat 

- výška číslic: 250, 300 a 400 mm 

- rozměr desky ukazatele jsou 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) 
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Výběr z různých variant polepů GEMOS 
 

sídlo společnosti:    pracoviště Plzeň: 
 

SOVT - RADIO spol. s r.o.   SOVT - RADIO spol. s r.o. 
    Budějovicka 1320    Železniční 28 

www.sovt-radio.cz    Vodňany 389 01    Plzeň 327 00  
    tel.: +420 383 382 206   tel.: +420 602 443 592 

www.obecnirozhlas.cz   info@sovt-radio.cz    vladan.vinkler@sovt-radio.cz 
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