Sistemas Inteligentes
de Transporte

C o n ta n d o a s p e s s o a s , a n a l i s a n d o o s d a d o s

Obtenha os dados mais precisos para
seu banco de dados de tráfego

Contador ZELT

Precisão elevada em qualquer situação

Counting
& Analyzing
/
Opcões
ITS
Desde um simples
sinal até o registro
de dados
em tempo real
dif ferent
user
type
DETECÇÃO
ACURADA

O ZELT é mais do que uma espira indutiva: é a solução mais acurada e
confiável para contagem de bicicletas. Ele analisa acuradamente a assinatura
eletromagnética de cada roda da bicicleta utilizando o SIRIUS, algoritmo
patenteado que se baseia em 13 critérios de diferenciação. Essa tecnologia
única permite que o ZELT detecte facilmente todos os tipos de bicicleta com
elevada precisão enquanto ignora carros, motocicletas, e veículos grandes
em vias com tráfego compartilhado.

Módulo de detecção

CONTAGEM
ACURADA

Relay + Connex

ComEth

TCP
/IP

A tecnologia patenteada

Acurado, robusto e versátil

Detecção + segurança com
sinalização precisa

Dados em tempo real no
controlador de tráfego

API + IP/Ethernet
+ registro local
+ marca temporal

Dimensões

70 x 50 x 20 mm

113 x 83 x 43 mm

132,5 x 36 x 210 mm

Temperatura
de operação

-40 °C a +70 °C

-40 °C a +70 °C

-40 °C a +70 °C

12 V / 10 W

12 V / 10 W

24 V / 30 W

Máx 4 m

Máx 150 m

Máx 150 m

4 espiras (até 6 m)

4 espiras (até 6 m)

8 espiras

3 saídas
(IN / OUT / TOT)
Direcional
(sem dados de contagem)

4 saídas configuráveis
ou (IN / OUT / TOT)
Direcional

4 saídas configuráveis
ou (IN / OUT / TOT)
Direcional
Classificação de velocidade

Relé de estado sólido (SSR)

Relé de estado sólido (SSR) / Relé

Relé de estado sólido (SSR) / Relé
Conectividade 3G / 4G/ Wi-Fi
(roteadores externos)
TCP/IP-Ethernet

Conta todos os tipos de bicicletas, incluindo bicicletas
com quadro de fibra de carbono.
 onfiável em qualquer tipo de instalação
C
(asfalto, sob bloquetes, concreto, cascalho, etc).
 ais de 95% de acurácia em qualquer situação
M
(vias compartilhadas, ciclovias ou ciclofaixas).
Mede a velocidade da bicicleta e a direção do fluxo.
 ode ser dimensionada para ciclofaixas estreitas
P
ou avenidas largas.
Funciona em todas as condições climáticas.
 uto-calibrável, insensível às mudanças no campo magnético
A
como tráfego de pedestres ou carros estacionados.

Fonte de energia
Distância entre
interface e sensor
Largura máx. detecção

Baixa manutenção.
Muito discreto, eliminando riscos de vandalismos.

Saída de dados

Transmissão de dados

Tecnologia de ponta mundial em contagem de bicicletas dentro e fora das ruas
 econhecimento mundial (mais de 12.000 contadores instalados em 45 países). São Paulo, Nova York, Paris, Portland,
R
Sydney, Dublin, Estocolmo, Montreal, Berlin, México, Zurique, São Francisco, entre outras.

Registro local
Intervalo de restituição
de dados

10 anos de melhoramento contínuo a partir de feedbacks de campo.
 onfiável em qualquer tipo de tráfego (vias compartilhadas, grupos de ciclistas) graças ao algoritmo versátil e patenteado
C
e finos ajustes de configuração.

Características
adicionais

Mais de 100 instalações com dados de bicicletas em tempo real para o público (com o Eco-Totem).

Você sabia?
O ZELT foi desenvolvido como uma solução independente e à prova d’água, ideal para locais
remotos sem fonte de energia.
Para locais sem necessidade de ITS, os contadores ZELT podem ser entregues com uma bateria
de longa duração (até 2 anos). Este contador possui IP 68 e pode transmitir dados (3G) para a
plataforma de análise na nuvem ou para seu próprio banco de dados via transferência FTP sem
energia externa ou cabeamento.

Memória interna
> 10 milhões de registros
Registro em tempo real
(marca temporal / hh:mm:ss)
Completamente configurável via API

Plataforma de análise na nuvem
+ alertas automáticos
Servidor incorporado
Telemanutenção (IP)
API do Cliente

ComEth: registro e transmissão de dados em tempo real
Marca

Desenvolvido para ambientes urbanos
Conectividade TCP/IP

hh:mm:ss
Registro local

temporal

transmissão
em tempo real

Data, hora, direção e tipo de usuário
API do cliente JSON/REST

Marca

hh:mm:ss

Servidor embutido

Registro local

transmissão
em tempo real

temporal

Manutenção & configuração remotas
Memória interna > 10 milhões de registros
Compatível com contadores de pedestres, bicicletas e multi

h
Registro local

t

transmissão
em tempo real

Citix-IR

ZELT

PYRO

MULTI

 ensor infravermelho de
S
pedestres com elevada precisão

 ensor de bicicletas com
S
elevada precisão

 ensor infravermelho
S
de pedestres

 ombina tecnologias
C
ZELT e PYRO

Sem questões de privacidade*

 iclovias, pistas de bicicleta,
C
tráfego compartilhado

 alçadas, trilhas e outras
C
passagens de pedestres

 iferencia os ciclistas
D
de pedestres

 lassificação de direção
C
e velocidade

Mede a direção do fluxo

Mede a direção do fluxo

Sem questões de privacidade*

Sem questões de privacidade*

 unciona em todas as
F
condições climáticas
 onta grandes grupos
C
de pessoas
Mede a direção do fluxo

/N:0

Alcance de até 12 m

 onta todas as bicicletas,
C
incluindo as com quadro de
carbono
*Nossos sensores não registram imagens ou outra informação pessoal.
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Compatível com todos os sensores da Eco-Counter
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