
De MC Piëzo Test is de toonaangevende technologie voor de verificatie van piëzoelektrische sensoren.

Waardevolle verkeersgegevens
Met behulp van technisch vernuftige meettechniek 
van MetroCount slaat de RoadPod® VP elke as op 
die over zijn sensoren gaat. De gevoeligheid van 
de piëzo-elektrische sensoren zorgen voor hoge 
nauwkeurigheid bij het registreren van aantallen, 
snelheid en type voertuig.

Vier sensoren, twee rijstroken.
De RoadPod VP is ontworpen om meerdere 
rijstroken te monitoren en is verbonden met vier 
piëzo-electrische strips. Hiermee kan één apparaat 
tegelijkertijd het verkeer op twee rijstroken 
registreren. Voor meer dan twee rijstroken kunnen 
meerdere apparaten op de locatie worden ingezet 
en de gegevens kunnen moeiteloos achteraf 
worden verwerkt.

Samenvatting van uw piëzosystemen
De MC Piëzo Test is het enigste apparaat in 
zijn soort in de wereld en levert gedetailleerde 
diagnostische informatie over piëzo-elektrische 
installaties. Het apparaat stelt wegbeheerders in 
staat piëzosensoren nauwkeurig te kalibreren, 
inclusief sensoren die door WIM-systemen en 
snelheidscamera’s worden gebruikt.

Onopvallende integratie
De in de bestrating ingebedde piëzo-elektrisch 
strips zijn een discrete oplossing voor permanente 
verkeersmonitoring met maximale levensduur 
op wegen met veel verkeer. Tijdens de installatie 
worden de strips aangesloten op coaxkabels 
met BNC-connectoren zodat ze goed komen te 
liggen en de verbinding met het toestel wordt 
vergemakkelijkt.

RoadPod® + FieldPod®

De capaciteit van de RoadPod VP kan worden 
vergroot door diensten aan te kopen tijdens of na 
aankoop. FieldPod-abonnees kunnen gegevens op 
afstand downloaden en de status van hun locatie(s) 
controleren, en ontvangen regelmatig relevante 
rapporten.

MC Piëzo Test

RoadPod® VP
Voertuig Piëzoteller

De Piëzo Test is ontworpen om informatie van 
sensoren na de installatie te beoordelen en op 
te nemen en biedt een gedetailleerde analyse 
van spanningsverschillen, elektrische ruis, lekken 
en capaciteit. Deze info wordt ook gebruikt om 
de nauwkeurigheid en naleving van contractuele 
technische specificaties na te gaan.
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Weersbestendige kast met 3G-antenne en 
zonnepaneel.

De RoadPod VP detecteert motoren op de weg.

Door het modulaire ontwerp kunnen meerdere rijstroken 
worden gecontroleerd.

De RoadPod VP is altijd nauwkeurig, ook met druk verkeer.

Sensoren: Piëzo-elektrische strips
Sensorabstand: 80 - 200cm
Accu: Intern - 6V 18Ah, 4 D alkaline cellen.
Extern - 12V zonnepaneel de accu oplaadt
Tijdresolutie: Beter dan 1ms
Behuizing: Roestvrij stalen kast
Inbegrepen: MTE-software, gebruiksaanwijzing
Benodigd: Data-kabel
Extra: Module gebruik op afstand
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