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Speed calculation may also be used for calcu lation of average speed on road segments and integration into travel time measurement systems.

Key Specifications
ANAHTAR ÖZELLİKLER
Dimensions (WxDxH): 6.5" x 6.8" x 2"

- Boyutlar(G*E*Y):
6.5 " * 6.8" * 2 "
Weight: 3.5 lbs.
- Ağırlık : 1.587 kg
Infrared and Color Imaging with Integrated Processor
- Entegre İşlemci ile Renkli veKızılötesi Görüntüleme
Capture distances of up to 65' at speeds of up to 120 mph
- 190km
hız giden araçları 19.8 mt den Görüntüleme
Integral Infrared
LED Illuminators
- Bütünleşik
Infrared
LED lambaları
IP67 Rated,
Nitrogen purged
- Azottan
ayrıştırılmış,
IP67 Standardı
- -40
° C vetemperature
+60° C çalışma
Operating
rangearalığı
of -40 to +60 C
- Güç
Tüketimi
:
<8
w
Power consumption: <8 W
- Bağlantılar : Tek Güç-over-Ethernet (PoE)
Connections: Single Power-over-Ethernet (PoE)
- Uzak kullanıcı yapılandırılması
Remote User Configuration
- Yerel
arabellekte 100.000 Tarama Yapabilme
Local buffering
of up tove
100,000
scans
- Dinamik
Deklanşör
Alış Kontrolü
Dynamic Shutter I Gain Control
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