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Empresas e grupos de ativistas estão se unindo
às prefeituras para promover o uso da bicicleta
Em São Francisco (EUA), a empresa de vídeogames Kongregate e a Coalizão de Bicicletas de São
Francisco doaram um Eco-TOTEM para ser instalado
na Rua Market para promover o uso diário da bicicleta
na cidade. O Eco-TOTEM foi inaugurado oficialmente
no Dia de Bike ao Trabalho.
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para prover, aos tomadores de decisão,
ferramentas únicas para gestionar a rede de
transporte ativo. Como líder global e pioneira

Em Seattle (EUA), o Clube Cascade, uma organização
não governamental dedicada à estimular o ciclismo,
doou 2 Eco-TOTENS.

pedestres, os sistemas da Eco-Counter são
os mais avançados para o planejamento da

Programa Báltico Sul (União Européia): promovendo
a bicicleta como o principal meio de transporte

mobilidade por pedestres e ciclistas, e são
utilizados em mais de 45 países, incluindo
Dinamarca, Austrália, Alemanha, Estados
Unidos, Holanda, Espanha e Canadá.

Patrocinado pela União Européia, o Projeto Multimodal ABC (Access By Cycling) tem como
objetivo integrar a bicicleta em um sistema de transporte multimodal e na cultura de mobilidade.
Cinco instituições da Região do Báltico Sul formaram uma parceria para este importante projeto.
Rostock (Alemanha), Gdansk (Polônia) e Kalmar (Suécia) já instalaram contadores em tempo real
para promover e estimular os ciclistas destas cidades.
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O Eco-TOTEM de Kalmar foi instalado
próximo a uma área comercial.

Rostock instalou um Eco-TOTEM e um Eco-DISPLAY. O Eco-TOTEM está
localizado na Eurovelo 7, uma rota ciclística de longa distância que liga Berlim à
Copenhague e que é uma importante rota para o deslocamento em bicicletas.
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em tecnologias de contagens de ciclistas e
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Elevada precisão em qualquer situacão

Eco-Totem: alto impacto e atraente

Eco-DISPLAY: móvel e elegante

Móvel ou permanente
O Eco-DISPLAY promove a infraestrutura
cicloviária e realça as rotas ativas para ciclistas
com uma sinalização clara e bonita.

O Eco-TOTEM é uma ferramenta eficaz e
proeminente que ajuda a tornar os ciclistas uma
parte visível da paisagem urbana.
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Os contadores em tempo real da Eco-Counter funcionam em conjunção com
as espiras indutivas ZELT instaladas em uma ciclovia ou ciclofaixa adjacente ao
mostrador.
As espiras ZELT registram as bicicletas enquanto o Eco-TOTEM ou o EcoDISPLAY são responsáveis por mostrar as informações em tempo real, como
contagens diárias e cumulativas.
Os contadores em tempo real da Eco-Counter são beneficiados pela tecnologia
ZELT, única e patenteada, e excepcionalmente acurada em qualquer configuração.
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Fácil configuração
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conexão sem fio
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Dimensões: 75 cm x 51 cm x 5 cm

Material: moldura de alumínio e policarbonato resistente ao choque

Dimensões: 230 cm x 46 cm x 16 cm

Peso: 8 kg

7 dígitos de LED branco exibem contagens diárias e anuais

Peso: 100 kg

Material: moldura de alumínio e policarbonato resistente ao choque (Lexan®),
cobertura resistente à pichação e oxidação.

Impermeabilidade: IP55

Ajuste automático ao nível de luz no ambiente

Impermeabilidade: IP55

6 ou 8 dígitos de LED verde ou gráfico de barra para contagens diárias/anuais

Temperatura de operação: -30 °C até +50 °C

Ajuste automático ao nível de luz no ambiente

Temperatura de operação: -30 °C até +50 °C

Eco-Visio: intuitiva e eficiente plataforma
online para análise de dados e criação de
gráficos, tabelas e relatórios.

Cyclistes cette année
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Cyclistes aujourd’hui

Syklister i dag

A Página Pública Web é uma ferramenta de comunicação que
permite que os dados-chave de um local de contagem sejam
compartilhados (dados exibidos por dia, semana ou mês; dados
dos últimos 30 dias; dia, semana ou mês mais movimentado;
médias diárias, semanais ou mensais).
Os dados do Eco-TOTEM podem ser atualizados a cada 15 minutos.

