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DZIAŁA W RUCHU

TRYB AUTOMATYCZNY

FOTO I VIDEO REJESTRACJA NARUSZEŃ

MONTAŻ W DOWOLNYM RODZAJU
TRANSPORTU

POŁĄCZENIE Z BAZAMI DANYCH



System VIDEORAPID Lite zapewnia mobilną 
pracę, rejestrację foto i wideo dowodów wykro-
czeń drogowych, przeszukiwanie baz danych 
oraz bezprzewodową transmisję danych. Prze-
znaczony jest do montażu w pojazdach, posia-
da funkcję ANPR realizowaną przez przednią 
i tylną kamerę  oraz rejestrację obrazu i dźwięku 
przez kamerę do kontroli wewnętrz pojazdu 
patrolowego.

KLUCZOWE CECHY 
Rejestracja plików audio i video z zainstalowanych 
kamer w trybie ciągłym.

Automatyczny rejestr wykroczeń w ruchu drogo-
wym .

Rejestracja z logiem pomiaru, zdjęciem i plikem 
wideo.

Weryfikacja wszystkich pojazdów w trybie on-line 
za pomocą różnych baz danych z natychmiasto-
wym powiadomieniem.

Automatyczna klasyfikacja samochodu według 
typu.

W warunkach kontroli stref parkowania rejestracja 
pojazdów ze współrzędnymi możliwa nawet przy 
poruszaniu się radiowozu do prędkości 130 km/h. 
W ciasnych warunkach postojowych zaleca się nie 
więcej niż 40 km/h.
 
Rozpoznawanie ANPR - do prędkości 300 km/h.

Jednoczesne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych 
na 3 pasmach drogi.

Wyposażony w tryb ciągły nagrywania wideo 
z kamer (wewnętrznych i zewnętrznych).

Brak ograniczeń rozmiaru karty SD.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE 
NARUSZEŃ

Naruszenie zakazu parkowania 

Parkowanie na przejściu dla pieszych

Zatrzymywanie się na zarezerwowa-
nym pasie dla autobusów

Jazda po zarezerwowanym pasie dla 
autobusów

Jazda po szynach tramwajowych

Parkowanie na zarezerwowanym pasie 
dla autobusów



OPCJE WYPOSAŻENIA

REFLEKTOR PODCZERWIENI

OPCJA

OPCJA

KAMERA HD JEDNOSTKA PRZETWARZANIA DANYCH LAPTOP/TABLET/SMARTFON

ZASILANIE Z GNIAZDA SAMOCHODU ZAPLECZE
BIUROWE

3G/4G

ANTENA GPS/GLONASS

12-24 V

System składać się może z kamery wideo (do 
dwóch* kamer)  z funkcją ANPR skierowanymi do 
przodu oraz tyłu pojazdu – montowane wewnątrz 
pojazdu, kamery wewnętrznej, jednostki przetwa-
rzającej dane oraz zewnętrznej anteny GPS. 

Urządzenie montuje się wewnątrz dowolnego pojaz-
du.  System zasilany jest z samochodowego zasila-
cza o napięciu 12 V DC lub 24 V DC. Opcjonalnie 
możliwe jest własne źródło zasilania.

System jest konfigurowany, kontrolowany i aktualizo-
wany zdalnie za pośrednictwem interfejsu interneto-
wego przez sieć Ethernet, Wi-Fi lub poprzez 
3G/4G bez potrzeby stosowania specjalnego 
oprogramowania klienckiego. Dostęp możliwy 
zarówno przez komputer stacjonarny, laptopa 
i urządzenia mobilne przez przeglądarkę interneto-
wą.

Opcjonalny reflektor IR zapewnia obsługę przez 
tylną szybę radiowozu.

*przewidywana jest wersja z obsługą do 6 kamer

KAMERY

wewn.

ANTENA ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA 
PRZETWARZANIA
DANYCH



     AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE NARUSZENIA
System działa w trybie w pełni automatycznym, bez udziału 
kierowcy lub operatora pojazdu. Jednostka Przetwarzania 
Danych realizuje przetwarzanie w czasie rzeczywistym strumie-
nia wideo z kamery, automatyczne rozpoznaje tablice rejestra-
cyjne oraz wykrywa pojazdy naruszające wybrane zasady 
ruchu drogowego — przewidywana jest opcja kontroli prędko-
ści oparta o radarową głowicę śledzącą najnowszej generacji.

 

                 APLIKACJA WYSZUKIWANIA POJAZDÓW
Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyj-
nych może służyć jako narzędzie wyszukiwania pojazdów 
z możliwością  przeszukiwania baz danych:

System wspiera nie tylko ładowanie zewnętrznych baz danych 
do swojej pamięci, ale także tworzenie bazy szybkiego wyszu-
kiwania „w locie”.
 

                 TRANSMISJA DANYCH
Bezprzewodowa transmisja danych (2G, 3G lub 4G) przez 
bezpieczną  sieć prywatną (VPN) przy użyciu wewnętrznego 
modułu.

 
                  OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

                  MONITOROWANIE WIDEO

                TELEMETRIA I DIAGNOZA
Funkcje samotestowania i zdalnego testowania.
Automatyczne śledzenie wydajności systemu z transmisją 
telemetrii w czasie rzeczywistym.

Wszystkie wykryte pojazdy są sprawdzane w bazach danych  
podczas regularnej operacji kontroli ruchu. Dane o pojazdach 
znalezione w bazie danych będą automatycznie zapisywane 
w pamięci wewnętrznej z informacją dla operatora.

Dodatkowo operator może połączyć się z interfejsem siecio-
wym VIDEORAPID Lite poprzez bezpieczny kanał Wi-Fi, za 
pomocą dowolnego urządzenia mobilnego. Po dopasowaniu 
pojazdu do bazy danych wyszukiwania odtwarzany jest 
dźwięk, numer tablicy rejestracyjnej jest ogłaszany słownie, 
a zdjęcie jest wyświetlane operatorowi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PARAMETR DANE

Synchronizacja czasu Nie więcej niż ± 50 ms

11 to 27 VDC

do 15 W

0.7 kg
0.25 kg

200×120×40 mm
Ø65×120 mm

Napięcie zasilania

Pobór prądu

Masa
– jednostka przetwarzania
– kamera video

Wymiary:
– jednostka przetwarzania
– kamera wideo z ANPR

Tryb pracy „POSZUKIWANY”

Dowolne bazy danych (pojazdy ubezpieczone, pojazdy 
bez ważnych badań technicznych).
Pojazdów zgłoszonych jako poszukiwane.
Inne aplikacje do wyszukiwania pojazdów (poszukiwane, 
skradzione itp.).

RTSP

WIĘCEJ INFORMACJI:

Ochrona oprogramowania i przechowywanych danych 
przed uszkodzeniem i nieautoryzowanymi zmianami.
Rejestrowanie zdarzeń systemowych i działań użytkownika.

Możliwość strumieniowego przesyłania wideo w czasie 
rzeczywistym za pomocą protokołu RTSP (Real Time 
Streaming Protocol).
Automatyczne nagrywanie i przechowywanie wideoklipów 
sytuacji drogowej do archiwum (do 12 godzin wideo), 
możliwość przeszukiwania archiwum przez określony czas.


