
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 بعذیسه ئیسنج ثابت خودروسرعت
FVSR-3D 

(FixedVideoSpeedRecorder-3Dimensional) 
 ITSگريٌ  –محصًل ضرکت وگرش رایاوٍ

 (ساخت ایران)
 

 یـات  فنـمشخص

  Km\h01~Km\h 051 گيری محذيدٌ سرعت قابل اوذازٌ

 خًدري در ثاويٍ در َر الیه  3 عبًریتطخيص سرعت خًدريَای 

 km/h 0 حذاکثر   گيری سرعت خطای اوذازٌ

 %35بيص از   دقت قرائت پالک خًدري

 ساعت ضباوٍ ريز  02 زمان کاربری

 َا َای اصلی ي فرعی، بسرگراٌ جادٌ  مکان کاربری

 (NIRمادين قرمس )  طيف تصًیربرداری

 الیه 3 ،0، 0بصًرت قابل ارائٍ   َای تحت بازرسی تعذاد الیه

 )اختياری( Bluetooth, RF ساماوٍ َطذار دَىذٌ 

 درجٍ ساوتيگراد 01تا  - 31 محذيدٌ دمای مجاز

  35%  ،IP65 رطًبت

 اتروت ي  USB تخليٍ اطالعات

 َای يیژٌ قابليت

 ارزیابی صحت تطخيص پالک 

 ًيیذیًیی سرعت سىجی کامال 

 ارائٍ تصًیر روگی َمراٌ تصًیر پالک 

 غيرقابل آضکارسازی 

 عذم وياز بٍ کاربر 

 
 

 آدرس شرکت:

  03ي 00ي 2 ، ياحذ0، طبق0230ٍتُران، خيابان کارگر ضمالی، ساختمان 

 22102301-03 تلفه4 
Email:info@nrp-co.com 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 ها و امکانات خاص ويژگی

  ٍاليبراسيًن محلیکوصب سریع ي عذم وياز ب 

  جادٌ ي بذين وياز بٍ بسته راٌ در مرحلٍ وصبامکان وصب در َر دي سمت 

 ٌگيری فاصلٍ بيه خًدريَاقابليت اوذاز 

  ٌقابليت سرعت سىجی َمسمان خًدريَا در ديحالت ديرضًوذٌ ي وسدیک ضًوذ 

  ٍامکان ضبکٍ ومًدن چىذیه ساماوFVSR  کىترل سرعت مياوگيه بٍ مىظًر 

 يَای عبًریارائٍ تصًیری روگی با رزيلًضه باال از تمامی خًدر 

  ٍقرائت پالک تمامی خًدريَای عبًری از ميذان دیذ ساماوFVSR 

 در ريضىایی ريز امکان سرعت سىجی از خًدريَای بذين پالک یا با پالک مخذيش 

 امکان سرعت سىجی از تمامی خًدريَا با پالک ایران، تراوسیت، سياسی ي یا وظامی 

  ٍسرعت تخلفتطخيص خًدريَای سبک از سىگيه ي تغيير آستاو 

 ٍضىاسایی ي معرفی متخلفيه پرسابق 

 ٌگيری خًدريَای تحت تعقيب ضىاسایی ي ر 

 تعييه ترافيک جادٌ بٍ تفکيک الیه در تمام ريزَای سال 

 ارائٍ گسارش کامل چاپی تخلف ضامل مکان، تاریخ، زمان، سرعت ي عکس خًدري 

IntelligentTransportationSystem 

 


