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Portabilidade e eficácia
O AIdg Speed é um registrador móvel de infrações por excesso de velocidade, que pode ser instalado rapidamente
à margem de pistas, em canteiros centrais e no modelo embarcado (interior de viaturas/veículos). Contando com
tecnologia de medição a laser o AIdg Speed permite a configuração de limites de velocidades para diferentes tipos de
veículos monitorando simultaneamente até 4 faixas de rolamento. Pode ser utilizado para realização de fiscalização
temporária, tipo “blitz”, devido sua praticidade no transporte e facilidade na montagem e desmontagem. Fácil de operar
e contando com uma estrutura moderna e resistente, o AIdg Speed,, proporciona ao agente de trânsito comodidade e
confiabilidade no monitoramento das vias.

Vantagens:
Equipamento portátil, modular e de fácil operação;
Controle de até 4 faixas de tráfego simultaneamente,
com um único equipamento;
Integração com módulo de leitora automática
de placas (OCR/LAP);
Operação flexível em horários determinados pelo usuário;
Agilidade no processamento das infrações de trânsito;
Relatórios estatísticos (engenharia de tráfego);
Suporte técnico especializado;
Redução significativa de acidentes (sociedade).
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Características:
Equipamentos certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO;
Câmera digital de alta resolução sem necessidade de tratamento da imagem;
Sistema opcional de posicionamento global por satélite (GPS);
Opção de monitoramento e comunicação on-line com o centro de controle de operação;
Operação noturna com tecnologia infrared;
Identificação do veículo infrator independente das condições de tráfego e ocupação das vias.

Opções:
Módulo OCR
O radar estático com OCR permite acompanhamento
remoto por PDA além de ser facilmente instalado para
operação em blitz móvel em pontos estratégicos.
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