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System Fotorapid Pro zapewnia uniwersalną pracę, 
rejestrację foto i wideo dowodów wykroczeń 
drogowych, przeszukiwanie baz danych oraz 
bezprzewodową transmisję danych. Przezna-
czony jest do montażu zarówno na słupach dro-
gowych i elementach infrastruktury miejskiej, 
jako urządzenie stacjonarne, jak również na 
mobilnie na trójnogu, czy w samochodzie. Urzą-
dzenie rejestruje prędkość pojazdu mierzonego 
z dokładnością +/- 1 km/h. 

KLUCZOWE CECHY 
4 warianty systemu i tryby pracy: 

 

Automatyczny rejestr wykroczeń w ruchu drogo-
wym.

Rejestracja z logiem pomiaru, zdjęciem.

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

Automatyczna klasyfikacja samochodu według 
typu.

Rozpoznawanie ANPR - do prędkości 300 km/h.

Jednoczesne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych 
na 6 pasmach drogi w obu kierunkach.

stacjonarny dostosowany do zasilania
z sieci 110-230 V AC.

mobilny dla pojazdu patrolowego — 
(zawiera ministatyw z pojemnikiem na baterie 
12 V i tablet PC).

przenośny na trójnogu, do ustawiania na 
poboczu drogi.

pomiar średniej prędkości na odciku od 
200 m do 50 000 m (przy zastosowaniu 
dwóch przyrządów, w tym jeden może być 
mobilny)

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE 
WYKROCZEŃ

W pełni automatyczna obsługa do 
sterowania pojazdami na maksymal-
nie 6 pasach ruchu jednocześnie 
w obu kierunkach.

Pomiar prędkości mierzonych pojaz-
dów z dokładnością +/- 1 km.

Zakres pomiaru prędkości 2–300 
km/h.

Oddzielne ograniczenia prędkości 
dla różnych pasów i samochodów, 
ciężarówek i autobusów.

Dane dowodowe i nagrywanie 
wideo dla każdego wykrytego naru-
szenia.

Fotorapid Fotorapid PRO

Głowica radarowa
smartmicro

Optyka Hoya

Technologia 
sieci neuronowych

Rozwój
i integracja

Certyfikacja

Komponenty 
elektroniczne



REJESTROWANIE RÓŻNYCH RODZAJÓW WYKROCZEŃ DROGOWYCH

WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
PARAMETR DANE

Średni czas między awariami co najmniej 35 000  godzin 

co najmniej 6 lat 

co najmniej 140 000 celów 

co najmniej 30 dni 

10-15 V
90-300 V, 50-60 Hz

Średnia żywotność 

Liczba zapisanych celów 
w archiwum 

Okres przechowywania danych 
o wykroczeniu

Napięcie zasilania
 - z baterii
 - z dołączonego zasilacza

Fotorapid PRO

Jazda pod prąd

Jazda na zakazie

Przekroczenie prędkości

Ustawianie progu prędkości
dla każdego pasa

Jazda po buspasie

Jazda po poboczu

PARAMETR DANE

Częstotliwość pracy 24,15  ± 0,10 GHz

± 5 ms

-150 do +150

2-300 km/h

Błąd synchronizacji czasu do skali UTC

Zakres pomiarów kątowych pomiędzy osią 
systemu a pojazdem

Zakres pomiaru prędkości

± 1 km/hDokładkość pomiaru prędkości

METROLOGICZNE DANE TECHNICZNEWARUNKI PRACY
PARAMETR DANE

Temperatura otoczenia -40 do +600 C

98 % przy temp. +250 C

60 do 106.7 kPa

IP65

IK08

Wilgotność względna

Ciśnienie atmosferyczne

Ochrona przed kurzem 
i wilgocią

Ochrona przed uszkodzeniem



W pełni automatyczna obsługa do sterowania pojazdami na 
maksymalnie 6 pasach ruchu jednocześnie w obu kierunkach.
Zakres pomiaru prędkości 2–300 km/h.
Oddzielne ograniczenia prędkości dla różnych pasów i samo-
chodów, ciężarówek i autobusów.
Dane dowodowe i nagrywanie wideo dla każdego wykrytego 
naruszenia.

 

Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyj-
nych różnych krajów 

Technologia sieci neuronowych zapewnia szybką adaptację 
do nowych formatów tablic rejestracyjnych.
 

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

 

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 FOTORAPID Pro 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.

Zaawansowane metody śledzenia pojazdów sprawdzają się 
szczególnie na ruchliwych drogach, gdzie tradycyjne rozwią-
zania radarowe nie mają zastosowania.
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Dowolne bazy danych (pojazdy ubezpieczone, pojazdy 
bez ważnych badań technicznych).
Pojazdów zgłoszonych jako poszukiwane.
Inne aplikacje do wyszukiwania pojazdów (poszukiwane, 
skradzione itp.).

RTSP

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.

Fotorapid PRO


