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Hakkımızda
Sektördeki 20 yıllı aşkın tecrübesi ve bilgi birikimiyle siz değerli müşterilerine en güvenilir teknoloji ve 

mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Yaptığı ARGE ve mühendislik yatırımları sayesinde bugün 100’ün 
üzerindeki çalışanı ile Türkiye sanayisinin cesur adımlarla her geçen gün büyüyen önemli bir gücüdür.

MOSAŞ GROUP; karayolu ve demiryolu sinyalizasyon sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri, taşıt kantarları, 
ağırlık ölçüm ve boyut kontrol sistemleri ve yazılım alanlarında faaliyet göstermektedir. Kurulduğu 
günden itibaren Türkiye’de ve çeşitli yurt dışı ülkelerinde gerçekleştirdiği başarılı projeler sayesinde 
MOSAŞ GROUP ‘a ait markalar giderek yaygınlaşmıştır. 

Konya 4. Organize sanayisinde 10200 m2 alan içerisinde üretim yapan MOSAŞ GROUP,  gelişime 
ve yeniliklere açık genç ve dinamik şirket yapısıyla, her zaman beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet 
kalitesini sunarak tam müşteri memnuniyeti hedeflemektedir. Ayrıca; simülasyon yazılımları, kablosuz 
iletişim ve görüntü işleme teknolojileri alanında AR-GE çalışmaları yürüttüğü ODTÜ Teknokent 
bölgesinde bir alana sahiptir.  

Teknik departmanları ve ekipleri ile müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda proje, servis, bakım, 
montaj ve onarım ihtiyaçlarını zamanında ve kalite ilkelerine sadık kalarak gerçekleştirmektedir. 
Çalışanlarına karşı sorumlu, paylaşıma açık ve sürekli yenilikçi şirket anlayışıyla kalite sürekliliği ve 
hizmete odaklı projeler geliştirmektedir.  MOSAŞ GROUP sektördeki etkin tecrübesi ve bilgi birikimiyle, 
müşterilerinin ihtiyaç ve memnuniyetlerini en önemli sermayesi olarak görüp projelerini bu doğrultuda 
titizlikle yürütmektedir.

MOSAŞ GROUP, kaliteden ödün vermeden gerçekleştirdiği üretimleri için gereken üretim ve kalite 
yönetim sistemleri belgelerine sahip olup (TSE, EN, ISO 9001, 14001, AT Tip Onay belgeleri vb.) tam 
müşteri memnuniyeti hedefi doğrultusunda kaliteli yerli ürün geliştirme vizyonu ile ülke ekonomisine 
önemli katkılar sağlayarak büyümeye devam etmektedir.
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kapalı alana kurulu üretim ve 
Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü, 

yeni nesil test cihazları ile 
donatılmış bir teknoloji üssü

10200 m2

kişilik her biri alanında uzman kadro
106

Dünya’da ve Türkiye’de 93 farklı 
şehirde başarı ile tamamlanmış proje

93

Fabrikamızda kalite 
standartlarına 

uygun üretimler ve 
Ar-Ge çalışmaları 
yürütülmektedir. 
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ÜrÜnlerimiz
SIRIUS+ Serisi Power Ledli Sinyal Vericiler

Yüksek ışık performans değerleri ile parlayan bir yıldız olan SIRIUS+ 
Serisi Power Ledli Sinyal Vericiler, yanıltıcı sinyal sınıfı 5 belgesine sa-
hip Türkiye’nin ilk yerli sinyal vericisidir.

Özel olarak kurgulanan iç tasarımı ile SIRIUS+ Serisi Power Ledli Sin-
yal Vericilerinde kullanılan LED’Ier, soğutucular, polikarbonat kalıplar, 
elektronik devreler, estetik görünüm, yüksek performans ve yüksek 
dayanım gücü esas alınarak tasarlanmıştır.

Yenilenen soğutma teknolojisi ile SIRIUS+ Serisi Power Ledli Sinyal Vericiler artık çok daha zorlu koşullara dayanıklı hale gelmiştir. 
Mosaş Group bünyesinde tasarlanarak geliştirilmiş olan direkt dışa soğutmalı sinyal verici modül, Türk Patent Enstitüsü tarafından 
onaylanan “Faydalı Model” belgesine sahiptir.

SIRIUS+ Serisi Power Ledli Sinyal Vericilerde, maske çeşitleri sayesinde tüm sinyal grupları elde edilebilmektedir. 

Tramvay Grubu Bisiklet Grubu Ok Grubu Yaya Grubu
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SIRIUS+ Serisi Power Ledli Sinyal Vericiler, tümüyle modüler yapıya sahiptir. Montaj ve kurulum için ergonomik bir yapı oluşturul-
muştur. Arıza durumlarında ilgili modül kolayca değiştirilebilmektedir. Tüm parçalar tak-çalıştır yapısında tasarlanmıştır.

ÜrÜnlerimiz
SIRIUS+ Serisi Power Ledli Sinyal Vericiler

Çap Ø300 mm Ø200 mm Ø200 mm

Ürün Power Led Oto Sinyal Grubu Power Led Oto Sinyal Grubu Power Led Yaya Sinyal Grubu

Çalışma Gerilimi 220 Volt / 42 Volt 220 Volt / 42 Volt 220 Volt / 42 Volt

Çalışma Frekansı 50 Hz (±4) 50 Hz (±4) 50 Hz (±4)

Çalışma Sıcaklığı -40°C , +70°C -40°C , +70°C -40°C , +70°C

Bağıl Nem %95 %95 %95

EMC EN 50293 EN 50293 EN 50293

Gövde Yapısı %100 Polikarbon %100 Polikarbon %100 Polikarbon

Gövde Renk Siyah , Sarı , Gri Siyah , Sarı , Gri Siyah , Sarı , Gri

Güç Faktörü > 0,9 > 0,9 > 0,9

Toplam Harmonik Distorsiyon < %20 < %20 < %20

Güç Tüketimi < 8W / Modül < 8W / Modül < 8W / Modül

Yanıltıcı Sinyal Sınıfı 5 5 5

Işık Şiddeti Dağılımı Tip N veya M Tip W Tip W

Sembol Sınıfı S1 S1 S1

Darbe Dayanımı IR3 IR3 IR3

Koruma Sınıfı IP65 IP65 IP65

Performans Seviyesi B3/2 / A3/2 B2/2 / A3/1 B2/2 / A3/1
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ÜrÜnlerimiz
MEISSA Serisi Ledli Sinyal Vericiler

Mosaş Akıllı Ulaşım ve Tartım Teknolojileri, bugüne kadar ürettiği 
yaklaşık 185.000 adet 5 mm ledli sinyal verici ürünleriyle Türkiye’nin 
en büyük üreticilerinden birisidir. Üretime tüm hızıyla devam eden 
firmamız üstün kalite ve tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. MEISSA 
Serisi Ledli Sinyal Vericiler maksimum parlaklık esasına göre tasarlan-
mıştır. Ayrıca, bakım kolaylığı göz önünde bulundurularak tümüyle 
modüler bir yapı oluşturulmuştur.

MEISSA Serisi Ledli Sinyal Vericilerindeki özel ön cam tasarımı sayesinde sinyal vericilerin yaydığı ışıklara tümüyle homojenlik 
kazandırılarak gece ve gündüz en iyi görüş sağlanmıştır. Tüm gruplarda, üstün kalitedeki ledler ile uzun ömür garantisi verilmektedir. 
Elektronik devreler, herhangi bir led arızasında sadece arızalı led sönecek şekilde tasarlanmıştır.

Yaya GrubuTramvay Grubu

Grafik Geri Sayıcı Animasyonlu Yaya

Ok Grubu

Geri Sayıcı

Geri Sayıcılı
Yaya Grubu
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ÜrÜnlerimiz
MEISSA Serisi Ledli Sinyal Vericiler

Bugüne kadar üretilen yaklaşık

185.000 adet
5mm ledli sinyal verici ile

Mosaş Akıllı Ulaşım & Tartım Teknolojileri,
Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biridir.

MEISSA Serisi Sinyal Vericiler

Çap Ø300 mm Ø200 mm Ø200 mm

Ürün 5mm Ledli Oto Sinyal Grubu 5mm Ledli Oto Sinyal Grubu 5mm Ledli Yaya Sinyal Grubu

Çalışma Gerilimi 220 VAC (-%20 , +%15) 220 VAC (-%20 , +%15) 220 VAC (-%20 , +%15)

Çalışma Frekansı 50 Hz (±4) 50 Hz (±4) 50 Hz (±4)

Çalışma Sıcaklığı -40°C , +70°C -40°C , +70°C -40°C , +70°C

Bağıl Nem %95 %95 %95

EMC EN 50293 EN 50293 EN 50293

Gövde Yapısı %100 Polikarbon %100 Polikarbon %100 Polikarbon

Gövde Renk Siyah , Sarı , Gri Siyah , Sarı , Gri Siyah , Sarı , Gri

Güç Faktörü > 0,9 > 0,9 > 0,9

Toplam Harmonik Distorsiyon < %20 < %20 < %20

Yanıltıcı Sinyal Sınıfı 5 5 5

Işık Şiddeti Dağılımı Tip N / M Tip W Tip W

Sembol Sınıfı S1 S1 S1

Darbe Dayanımı IR3 IR3 IR3

Koruma Sınıfı IP65 IP65 IP65

Performans Seviyesi B3/2 / A3/2 B2/2 / A3/1 B2/2 / A3/1
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OMMATID, gerçek zamanlı tam adaptif trafik yönetimi sağlayan bir akıllı kavşak kontrol cihazıdır. Diğer kavşaklarla haber-
leşme sağlayarak bir merkezden bir çok kavşağın kontrolünü size sunabilir. Bu sayede önce kavşakların ve arterlerin sonra ise tüm 
şehrin trafiğini adaptif şekilde yönetebilirsiniz.

OMMATID kurulu bulunduğu kavşakta bir sonraki fazı veya periyodu beklemeden, görüntü işleme ünitesinden saniyelik al-
dığı verilerle hangi kavşak koluna ne renk lamba yanacağını anlık belirlemektedir. Bu sayede kavşakta bekleme sürelerini azaltmakta, 
yakıt tasarrufu sağlamakta ve çevre kirliliğini azaltmaktadır.

ÜrÜnlerimiz
OMMATID Kavşak Kontrol Cihazı

Neden OMMATID ?
Estetik Tasarım

Tümüyle Endüstriyel Donanım
TAM Adaptif

Kontrol ve Kumanda Planları
Gerçek Zamanlı Karar Mekanizması

Matematiksel Modeller ve Algoritmalar
Yapay Zeka

Yüksek Kabiliyetli Görüntü İşlemci
Tüm Trafik Sensör ve Dedektörleri ile Uyumluluk

IP-55 Koruma Sınıfı
Klimatik Kabin

Trafik Kontrol Merkezinden Yönetim

OMMATID farkını siz de hissedeceksiniz!



444 8 142
www.mosas.com.tr

mosas@mosas.com.tr

13

ÜrÜnlerimiz
OMMATID Kavşak Kontrol Cihazı

OMMATID Cihaz Donanımları

CPU
ARM Tabanlı Yapı

Ethernet, USB
RS-232, RS-485

Gerçek Zamanlı Saat
48 Grup Yönetebilme
3U Boyut Standardı

Driver Kartı
Her Modül İçin Ayrı Patlak Algılama

ARM Tabanlı Yapı
Anlık Kavşak Simülasyonu

6U Boyut Standardı

Dedektör Kartı
24 Kanal Dedektör
Algılama Kapasitesi

Algılama Ayarları Değiştirebilme
Anlık Algılamaları İzleyebilme

6U Boyut Standardı

Görüntü İşleme Ünitesi

Dokunmatik Panel

Kontrol Ünitesi

UPS

Giriş - Çıkış Donanımları

Enerji Birimi

Görüntü işlemci ünitesinde kullanılan matematiksel modeller ve algoritmalar sayesinde yüksek 
doğruluk oranlarında gerekli trafik parametreleri elde edilmektedir.

Bu panel sayesinde cihazında istediğiniz değişiklikleri yapabilir ve cihaz durumlarını gözleyebi- 
lirsiniz.

CPU ve driver kartlarını içinde bulunduran bu kısım cihazın diğer sinyalizasyon ekipmanlarıyla 
elektriksel iletişimini sağlar. Akıllı yönetimin hayata geçirilmesini sağlar.

Görüntü işleme ünitesi, yüksek işlemci gücü ve hızı sayesinde 
gerçekleştirdiği anlık çıkarımlarla cihaz kontrol ünitesi ile doğru-
dan haberleşmektedir. 

Genel olarak özellikleri;
• Hareketli Obje Tespiti (Araç-Yaya)
• Kısmi Oklüzyon Çözümlemesi
• Balıkgözü Deformasyonu Altında Hedef Takibi
• Giriş-Varış Sayımı
• Boyut Tabanlı Sınıflandırma
• Tıkanıklık-Doluluk Tespiti
• Sanal Pan-Tilt-Zoom
• Gerçek Zamanlı Adaptif Kavşak Yönetim Verisi Üretimi
• Anlık ve İstatistiki Trafik Verisi Üretimi

Enerji kesildi bilgisinin merkeze gönderilmesini ve veri akışının aksamadan devam etmesini 
sağlar.

Cihazın diğer cihazlarla kablo bağlantılarının yapıldığı kısımdır.

Cihaza gelen elektriğin düzenlenmesini sağlar. Ayrıca, cihazın sigorta grupları ve sayaç gibi 
birimlerini içinde barındırır.
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ÜrÜnlerimiz
MATADOR Serisi Kavşak Kontrol Cihazları

MATADOR Serisi Kavşak Kontrol Cihazı

Matador kavşak kontrol cihazı, yazılımı ve donanımı ile güncel trafik 
sorunlarını çözmek için tasarlanmıştır. Genel özellikleri;

• Mikro işlemci tabanlı yazılım
• 24V, 40V, 42V, 110V, 220V çıkış gerilimi alternatifleri
• 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48 grup olanakları
• RS-232 ve Usb haberleşme portları
• Merkezi kontrole tam uyumluluk
• Normal ve hata durumu modları
• Ergonomik program arayüzü
• Alternatif çalışma modları
• Yeşil dalga uyumlu
• TS EN 50556 standardı

Cihazın Yapısı

• Anahtarlamalı Güç Kaynağı

• CPU

• Çıkış Donanımları

• Dedektör

• Driver

• Yardım Haberleşme Modülleri

• Dijital ve Analog I/O

• Dokunmatik Ekran

Trafik Sistemleri ile Tam Uyumluluk

Matador kavşak kontrol cihazı, raylı sistemler, yaya butonları, loop dedektör ve bir çok çeşitli trafik sensörleri ile tam uyumlu 
çalışmaktadır. Bu sensörlerden gelen taleplere göre yarı trafik uyarmalı, tam trafik uyarmalı ve öncelikli geçiş sistemleri rahatlıkla 
gerçekleştirilmektedir.
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ÜrÜnlerimiz
MATADOR Serisi Kavşak Kontrol Cihazları

Genel Özellikler
• 8 grup kavşaklar için ekonomik çözüm
• 52x70x34 cm ebatlarında IP55 kabin
• Hafif ve ergonomik
• TS EN 50556 standardına uygun

Genel Özellikler

• 30x40x20 cm ebatlarında IP65 Plastik kasa
• Basgeç yaya kontrollü kavşaklar için ekonomik çözüm
• Standart veya başüstü sinyalizasyon direklerine montaj
• Maksimum 8 grup kontrollü
• TS EN 50556 standardına uygun

Cihaz Yapısı

• Besleme kaynağı
• Ana CPU
• Çıkış donanımları
• Driver
• Tuş takımı ve lcd
• Dedektör
• Merkezi sistem uyumlu

Teknik Özellikler
• 2 adet 32 bit İşlemci
• Gerektiğinde 8 gruba genişleyebilen modüler yapı
• Merkez bilgisayar sistemleriyle ve/veya dedektör sistemleriyle uyumlu çalışabilirlik
• 24 adet loop veya yaya butonu bağlanabilecek şekilde dizayn
• Arıza çeşitlerine göre farklı senaryolar
• Quartz Kristal kontrollü gerçek zamanlı saat
• CPU üzerinde RS232 standardı ile sinyal programı yükleyebilme

Teknik Özellikler
• 2 adet 32 bit İşlemci
• Gerektiğinde 8 gruba genişleyebilen modüler yapı
• 12 adet loop ve 6 adet yaya butonu bağlanabilecek şekilde dizayn
• Arıza çeşitlerine göre farklı senaryolar
• Quartz Kristal kontrollü gerçek zamanlı saat
• CPU üzerinde RS232 standardı ile sinyal programı yükleyebilme

MATADOR Mini Kavşak Kontrol Cihazı

MATADOR Yaya Kontrol Cihazı

Cihaz Yapısı

• Besleme kaynağı
• Ana CPU
• Çıkış donanımları
• Driver
• Dedektör
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ÜrÜnlerimiz
Solar RF / GPS Senkron Flaşör

Solar RF / GPS Senkron Flaşör, üstün donanım ve yazılım özellikleri sayesinde akar şekilde, eş zamanlı veya normal flaşör olarak 
çalışabilmektedir. Ürünün çok ledli veya power ledli modelleri mevcuttur.

Senkron flaşör, RF ve GPS olmak üzere iki alterna-
tif model olarak üretilmektedir. 2.4 GHz RF tekno-
lojisi veya gerçek zamanlı saat güncelleme modülü 
GPS kullanılarak flaşörler senkron veya akar mod 
haline getirilmektedir. Uzun ömürlü akü ve yüksek 
verimli güneş paneli sayesinde en iyi performansı 
göstermektedir.

Ürün
Standart Güneş Enerjili, GPS Senkron Güneş Enerjili,

RF Senkron Güneş Enerjili 

Elektriksel Çalışma Özelliği Güneş Enerjili

Sertifika Uluslararası normlara uygun

Koruma Modu Aşırı Şarj-Deşarj Koruma

Batarya Koruma Özelliği Batarya gerilimi 9.0V’un altına inince çıkışını kapatma özelliği

Yanma Modları 8 Farklı senaryoda çalışabilmektedir.
(Üzerinde bulunan buton sayesinde kontrol edilebilir.)

Senkron Modları GPS veya RF

Mevsim Modu Var (GPS Senkron)

Güneş Paneli 20W veya isteğe bağlı

Batarya 12V 20Ah Deep Cycle veya isteğe bağlı

Darbe Dayanımı IR3

Çevre İstek Sınıfı IP65

Çalışma Sıcaklığı -30C ile +70C

Çalışma Voltajı 12VDC

Flaşör Özelliği 85 adet 5 mm ledli / 65 adet 5 mm ledli veya isteğe bağlı

Led Rengi Kırmızı / Sarı

Flaşör Çapı 300 mm / 200 mm

Maksimum Güç Tüketimi <4W

Gövde Yapısı %100 Polikarbon
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ÜrÜnlerimiz
ACUSTICO Akustik Sesli Yaya Uyarı Cihazı

ACUSTICO, yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri için tasarlanmış bir üründür. Ürün kendi içinde birçok çalışma 
prensibine sahiptir. Bu sayede tek bir cihaz ile isterseniz sesli uyarı isterseniz bip şeklinde uyarı yapabilir ve hatta istediğiniz sesi ayar-
layabilirsiniz. Ülkemizde birçok benzeri ürün bulunmasına karşın ACUSTICO birçok ürünün fonksiyonunu tek gövdede gerçekleşti- 
rerek kendini diğerlerinden bir adım öteye yerleştiriyor. Ürün 200 mm sinyal verici gövdeleri ile tamamen uyumludur. İstenildiğinde 
sinyal verici gövdelerine montaj yapılabilir. 

Ortama Göre Ses Seviyesi Değiştirme

Sinyal Verici Gövdelerine Montaj Opsiyonu

İstenilen Sesi Çalabilme

Yaya Butonu Opsiyonu

Farklı Renk Opsiyonları

Kolay Montaj

ACUSTICO görme engelli vatandaşlarımızın trafikte güvenli bir şekilde seyahat et-
meleri üzerine düşünülmüştür.

ACUSTICO istenildiği zaman direğe ya da yaya trafik lambasının altına modül şek-
linde kolayca montaj edilebilir.

ACUSTICO üzerine yerleştirilen led ışıklı buton sayesinde yaya butonu gibi kul-
lanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

ACUSTICO sesli uyarı (lütfen geçiniz, lütfen bekleyiniz) yapabilmektedir. İstenildiği takdirde ise RILSA 
standartlarında “bip” sesli uyarılarını gerçekleştirebilir. Opsiyonel olarak istediğiniz sesli uyarıda bulun-
abilmektedir. 

ACUSTICO ortamın sesini üzerindeki mikrofon ile ölçüp ses seviyesine göre ses şiddetini otomatik ayar-
lamaktadır ya da üzerindeki ses seviyesi değiştirme butonu sayesinde sabit bir ses şiddeti ile uyarı yapa-
bilmektedir.

ACUSTICO içerisinde bulundurduğu bluetooth modülü sayesinde istenildiği takdirde sadece görme en-
gelli vatandaşlar kavşağa yaklaştığında çalışabilir ya da görme engelli vatandaş kavşağa yaklaştığında ka-
vşak kontrol cihazını yaya butonunu basılmış gibi uyarabilmektedir.  

ACUSTICO sadece lambadan aldığı kablolar sayesinde hem gücü hem de sinyali sağlamaktadır. Ekstra bir 
güç girişi ya da bir güç kaynağına ihtiyaç duymamaktadır. Ürünün kullanım şeklini kullanıcı ürünü aldıktan 
sonra istediği gibi değiştirebilmektedir.
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ÜrÜnlerimiz
Taşıt Kantarları

Taşıt kantarları mekanik aksamı ileri teknoloji ve kaliteli işçilik prensibi ile firmamız tarafından Ar-Ge/Tasarım çalışmaları doğrul-
tusunda, profesyonel ekiplerimizce üretilmektedir. Sistematik yapımızda yüksek hassasiyeti temel alarak güvenilir ve kesin ölçümler 
için yeni   teknolojilerin sürekli takip edilmesi ile kalitenin ön planda tutulması ile müşterilerimize sunulmaktadır.

Minimum bakım maliyeti, uzun ömürlü yapısı, yaygın servis ağı, yedek parça sorunu yaşanmayan standart bileşenlerle donatılmış 
yapısı ile Kolonlu Tip Taşıt Kantarlarını, kolay menüler ve hızlı işlem performansı ile rahat bir kullanım yapısı oluşturan yazılımlarımızla 
birleştirerek hizmetinize sunuyoruz.

 Kolonlu tip kantarların gövdesi I şeklinde kirişlerden oluşur. Rampalı ve çukurlu tip olarak üretilir. Standart 16 metre kantarımızda 
yaklaşık 10 ton demir kullanılır. Çelik platformun kapasitesi nominal kapasitenin %50 fazlasıdır.

  Modüler tip kantarların gövdesi V şeklinde kirişlerden oluşur. Rampalı ve çukurlu tip olarak üretilir. Çelik platformun kapasitesi 
nominal kapasitenin %30 fazlasıdır.

Rampalı Kolonlu Tip

Taşıt Kantarı

Rampalı Modüler Tip

Taşıt Kantarı

Çukurlu Kolonlu Tip

Taşıt Kantarı

Çukurlu Modüler Tip

Taşıt Kantarı
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ÜrÜnlerimiz
Taşıt Kantarları

Kantar Uzunluğu
8 - 24 metre

Kantar Genişliği
3 metre

Kapasite
60 - 120 ton

Kolonlu tip platform I tipi kiriş sistemi olup, I kirişler IPE serisi DIN 1025 normunda özel imalattır. Platform taşıma kapasitesi, nomi- 
nal kapasitesinin %50 fazlasıdır. Platform üst kaplama sacı  10 mm. St37 A1 kalite ve yardımcı taşıyıcılara (paletlere) kaynaklı (gaz 
altı) birleştirme yapılmaktadır. Platform rengi karmen kırmızı (Ral 3002) ve palet rengi (Ral 7034)’ dür.

Modüler tip platform V tipi kiriş sistemi olup, modül boyunca insan eli değmeden robotik kaynak ile kaynatılıp imal edilmektedir. 
Platform taşıma kapasitesi, nominal kapasitesinin %30 fazlasıdır. Platform üst kaplama sacı  10 mm ve 8mm olarak iki tip St37 A1 
kalitedir ve sac büküm traverslere kaynaklı (gaz altı) birleştirme yapılmaktadır. Platform rengi karmen kırmızı (Ral 3002)’ dir.

B2TX ileri derecede yazılımsal fonksiyonelliği ile tartım uygulamalarınızı gerçekleştirebileceğiniz bir cihazdır.  İçinde  onaylı  bir  tartı  
göstergesi  (B2)  ve  uygulamanızı  çalıştıran  bir  işletim sistemi  (Android®) bulunur.  Cihazı kullanmanız için monitör, klavye, fare 
ve yazıcı bağlamanız yeterlidir.

Kullanılan yük hücreleri, OIML R60 C sınıfı sertifikalı, 3000 / 4000 division,  paslanmaz çelik yapısı, IP69K (EN 60529) koruma sınıfı 
ile zor koşullarda uzun yıllar çalışabilme özelliği ve ATEX versiyonları ile petrol ve kimya sektöründe kullanılmasına olanak sağlar.

Paslanmaz çelik yapısı ile uzun ömürlü koruma sağlayan Junction Box kutusu ve kartı potansiyometre sayesinde ayarlanabilir kantar 
platform köşeleri, sertifikalandırılmış koruma, ileri derecede neme ve toza dayanıklılık, silikonlu bağlantı noktaları, 10 yük hücresi 
bağlama imkanı sağlar.

Kantara çıkacak araçların manevra sırasında kantara yapabilecekleri şok hareketler ve giriş-çıkışlarda kantara gelebilecek düzensiz 
yükler için yük hücrelerinin çevresinde çelik esaslı montaj aksesuarları vardır. Montaj aksesuarları süspansiyon ve tamponlama görevi 
yaparak, kantara zararlı olabilecek düzensiz yüklere, ısıl genleşmelere ve eksen kaçıklıklarına karşı koruyucu özelliktedir.

Opsiyonel olarak  ;

• OPOS (Otomatik Plaka Okuma Sistemi)
• Trafik Işığı
• Optik Bariyer
• Dış Gösterge
• VMS
• Ex-Proof
• Kamera
• RFID Okuyucu
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ÜrÜnlerimiz
Dekoratif Ledli Sinyalizasyon Direği

Özellikler
• Işık kaynağı için iki adet kapalı ve IP65 muhafazalı led modülü
• Homojen görünüm
• TS EN 12368 standardına uygun dalga boylarında 5mm ledler ile mükemmel tasarım
• Tek güç kaynağı ile tüm renklerin kontrolü
• Son 6 saniye bar şeklinde görünür alanı azaltarak geri sayıcı işlevi
• Işık şiddeti, kırmızı, sarı ve yeşil için minimum 360 candela
• Standardlara uygun galvaniz
• Kusursuz lazer kesim
• Tümüyle modüler yapı

POLED DEKORATİF LEDLİ
SİNYALİZASYON DİREĞİ

GERİ
SAYICI

ÖZELLİĞİ

Kolay Montaj ve Bakım

%100 Yerli Mühendislik

Şık Tasarım



ÇÖZÜMLERİMİZ
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ÇözÜmlerimiz

Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi

Cyclops Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi, görüntü işleme teknolojisi üze-
rine kurulu, tek veya çok kameralı ve gerçek zamanlı bir trafik kontrol 
çözümüdür. İçerdiği teknoloji sayesinde kavşağın tamamına hakim olan 
sistem; araçların kavşağa giriş çıkış kolları, araç sayıları ve sınıfları, orta-
lama hız gibi sistemde üretilen tüm verileri toplar, analiz eder ve kavşağa 
gerçek zamanlı müdahale ederek trafik akışını hızlandırırken trafik etüt 
çalışmaları için gerekli verileri oluşturur.

Cylops Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi, sadece kavşağa giren kollardaki talepler doğrultusunda kavşağın kullanım önceliğini belirlem-

ekle kalmayıp, kavşaklardaki faz sürelerinin ihtiyaca göre anlık olarak artırılıp azaltılmasına da imkan vermektedir.

Cyclops Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi, tam anlamı ile gerçek zamanlı olarak tepki veren bir sistemdir. Kavşak kollarındaki yoğunluğa 
göre yeşil süreleri anlık olarak belirlenmektedir. Bu sayede, yakıt tasarrufu ile ülke ekonomisine; CO

2
 gazı salınımı azaltımı ile insan 

sağlığına; zaman kazanımı ile insan psikolojisi ve sosyal hayatına ciddi katkılar sağlamaktadır.

Sistem Bileşenleri

• Akıllı Kavşak Kontrol Cihazı (OMMATID)
•  Görüntü İşlemci Ünitesi
•  Balıkgözü Kamera
•  18 Metre Kamera Direği ve Aparatları
•  Yazılımlar

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ
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ÇözÜmlerimiz

Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi

OMMATID kurulu bulunduğu kavşakta bir sonraki fazı veya periyodu beklemeden, görüntü işleme ünitesinden saniyelik al-
dığı datalarla hangi yola ne renk lamba yanacağını anlık belirlemektedir. Detaylı bilgiyi “Ommatid Kavşak Kontrol Cihazı”bölümünde 
bulabilirsiniz.

Görüntü işlemci ünitesi, son nesil i7 işlemciye sahiptir. İleri seviye yazılımlar ve algoritmalar sayesinde, yüksek doğruluk oranlarında 
çok çeşitli trafik parametreleri elde edebilmektedir. 

OMMATID Akıllı Kavşak Kontrol Cihazı

Görüntü İşlemci Ünitesi

Genel Özellikler

• Tümüyle Endüstriyel Donanım

• Kontrol ve Koruma Planları

• Gerçek Zamanlı Karar Verme Mekanizması

• Matematiksel Modeller ve Algoritmalar

• Yapay Zeka

• Tüm Trafik Sensörleri ve Dedektörleri ile Uyumluluk

• IP-55 Koruma Sınıfı

• Klimatik Kabin

• Trafik Kontrol Merkezinden Yönetim

• Nesne Tanıma
•  Nesne Sayımı
•  Nesne Sınıflandırma
•  Nesne Takibi
•  Yaya Talep Yönetimi
•  Kuyruklanma Tespiti
•  Kavşak içi Hareket Modelleri
•  Kavşak içi Tıkanıklık Tespiti
•  Trafik Akış Yönü
•  Trafik Geliş Yönü
•  Ters Yönde Hareket Tanıma
•  Trafik Akış Hızı Tespiti
•  Kavşakta Geçirilen Ortalama Zaman Tespiti
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Balıkgözü Kamera

18 Metre Kamera Direği ve Aparatları

Kameralar CMOS entegresi 12 MP (mega piksel) görüntü algılama kapasitesine sahip trafik kameralarıdır. Balıkgözü kameranın 360 
derece panoramik görüntüsü sayesinde tüm kavşağa aynı anda hakimiyet sağlanmaktadır. 

Sistemde, kavşaklara tam hakimiyet sağlamak ve oklüzyonları engellemek amacıyla 18 metre kamera direği ve aparatları kullanılmaktadır. 

Kavşağın genel görüş noktasına kamera montajını gerçekleştirmek için bazı yardımcı aparatlar kullanılmaktadır.

• Gece /gündüz/ (Day /Night) özelliği
• Kavşak kollarında durdurma çizgisinden itibaren en az 60 metreye kadar trafik analizi
• Kavşaktaki tüm şeritleri eş zamanlı olarak izleyebilme
• POE özellikli
• -30°C ile +60°C sıcaklık aralığında ve %90’a kadar bağıl nemde çalışabilme
• IP66 standardında ve IK10-rated vandal proof metal muhafazası
• IP adreslenebilir yüksek çözünürlüklü görüntü verebilme
• IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, 

DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X protokollerini destekleme

• 18 metre boy
•  Standartlara uygun galvaniz
•  Çapaksız ve temiz işçilik
•  5mm et kalınlığı

ÇözÜmlerimiz

Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi
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Yazılımlar

Akıllı kavşak kontrolü için görüntü işlemci ünitesindeki analiz yazılımı çeşitli veriler üretmekte ve bu verileri kavşak kontrol cihazı 
işlemcisine saniyelik olarak iletmektedir.

Sanal Loop Uygulama Yazılımı

Analiz Yazılımı

Sistemde, araçlar algılama bölgesine girerken ya da çıkarken grafik arayüzünde böl-
genin rengini değiştirerek, bölgenin kullanım durumunu göstermektedir. Araç algıla-
ma bölgeleri sanal looplarla gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı dostu uygulama yazlımı 
ile çizilen bu looplar kullanıcılar tarafından da rahatlıkla uygulanabilmektedir. Kırmızı 
looplar kavşak giriş sanal loopları, mavi looplar kavşak çıkış sanal loopları ve sarı 
looplar kuyruklanma bölgelerini ifade etmektedir. Görüntü işlemci ünitesi, çizilen 
sanal looplara göre değerleri tespit etmektedir. 
Grafiksel kullanıcı arayüzü, en az elli (50) adet poligonal algılama alanları oluşturmayı 

ve değiştirmeyi desteklemektedir. Uygulama yazılımı, ergonomik ve kolay kullanımlı 
bir yazılımdır. Bu yazılımın kurulumları ve çizimleri firmamız tarafından yapılmaktadır. 
Ancak, talep edildiğinde bir eğitim programı ile kullanıcılar da rahatlıkla sanal loop 
çizimelerini gerçekleştirebilmektedir.

Kavşak Kolu Giriş Araç Talep Tetikleri

Resimde gösterilen sarı bölgeler, araçların kavşağa girmeden verdikleri geçiş 
taleplerini üretmede kullanılmaktadır. Her şerit için bir bölge çizilmektedir bu 
sayede sola sağa ve düz gidişler için ayrı sinyal lambaları kullanılıyorsa bu yönler 
için ayrı ayrı tetiklenebilmektedir. Ayrıca bu bölgenin doluluk yüzdesi hesaplan-
maktadır. Bu sayede kırmızı ışıkta bekleyen araç yoğunluğu çıkartılmaktadır. Tüm 
bu bilgiler akıllı kavşak kontrolünde kullanılmaktadır.

Kavşak İçi Giriş ve Çıkış Tetikleri

Resimde gösterilen kırmızı ve mavi bölgeler, araçların kavşağa girmelerinden çıkma-
larına kadar istatistiki verilerin üretilmesinde kullanılmaktadır. Neredeyse her şerit 
için bir kırmızı bölge çizilirken kavşak her çıkışında sadece 1 mavi bölge çizilir bu 
sayede her araç kavşaktan çıkıncaya kadar takip edilmektedir. Aracın kavsağa girişiyle 
ve çıkışıyla tetik üretilebilir. Kavşak içinde kaç araç olduğu ne yöne akışların olduğu 
gibi daha birçok detay veriler üretilmektedir.  Bu sayede kavşak içinde tıkanıklık olup 
olmadığı tespit edilmektedir. Tüm bu veriler akıllı kavşak kontrolünde kullanıldığı gibi 
trafik etüt çalışmalarında kullanılabilecek çeşitli istatiksel verilerin (kavşağı kullanan 
araç sayısı hangi yönden gelip hangi yöne gittiği, çevrimdeki yeşil süreleri, kavşağı 
kullanan araçların sınıflarına göre dağılımı) üretilmesinde de kullanılmaktadır.

ÇözÜmlerimiz

Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi
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Rapor Yazılımı

Rapor yazılımı, analiz yazılımının ürettiği verileri kullanıcılara çeşitli formatlarda ve anlaşılır bir biçimde sunan platformdur. Sistemin 
nesne takibi özelliği sayesinde araçların hangi kavşak kolundan gelip hangi kavşak koluna gittikleri saptanabilmektedir. Dolayısı ile 
araç sayımı, araç istikametine bağlı sayımlar, sınıflandırma gibi ulaşım etüt verileri elde edilmektedir.
 
Sistem Raporları:
• Trafik Akım Yönü Sayımları Raporu,
• Trafik Yoğunluğunun Kavşak Giriş Çıkış Kollarına Göre Dağılım Raporu (Orijin - Destinasyon Tablosu),
• Kavşak Kolları Kuyruklanma Raporu,
• Kavşak İçi Tıkanıklık Dağılım Raporu,
• En az 4 sınıf Araç Sınıflama Raporu,
• Kavşak için Ortalama Trafik Hız Raporu,
• Trafik Yoğunluk Raporu

DİĞER TRAFİK SENSÖR VE DEDEKTÖRLERİ İLE TAM UYUMLULUK

Cyclops Akıllı Kavşak Sistemi, balıkgözü trafik kamerası yanında loop dedektör ve manyetik dedektör gibi trafik analiz sistemleri ile 
de tam uyumlu çalışabilmektedir. Loop dedektör ve manyetik looplardan gelen anlık veriler doğrultusunda kavşaklar gerçek zamanlı 
akıllı kavşak olarak yönetilebilmektedir.

ÇözÜmlerimiz

Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi
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Günümüz dünyasında, artan trafik hacmi birçok sorunu beraberinde ortaya çıkarmakta ve trafik yönetiminin önemi bu sorunlarla 
beraber çok daha önemli bir hale gelmektedir. Trafik kontrol verimliliğini maksimum seviyeye çıkarmak; enerji tasarrufu, emisyonların 
azaltılması ve güvenlik gibi parametreleri de beraberinde getirecektir. Merkezi Kontrol Sistemi, trafik kontrol sistemlerini tek bir 
merkezde toplayarak maksimum düzeyde verimlilik sağlar. 
Herhangi bir ildeki veya bölgedeki;

gibi bütün kontrol sistemlerinin yönetiminin merkezi olması; maliyet, iş gücü, estetiklik ve zaman açısından çok büyük avantajlar elde 
etmenizi sağlayacaktır.

ÇözÜmlerimiz

Akıllı Ulaşım Yönetim Platformu

Günümüz dünyasında, artan trafik hacmi birçok sorunu beraberinde ortaya çıkarmakta ve trafik yönetiminin önemi bu sorunlarla 
beraber çok daha önemli bir hale gelmektedir. Trafik kontrol verimliliğini maksimum seviyeye çıkarmak; enerji tasarrufu, emisyonların 
azaltılması ve güvenlik gibi parametreleri de beraberinde getirecektir. Merkezi Kontrol Sistemi, trafik kontrol sistemlerini tek bir 
merkezde toplayarak maksimum düzeyde verimlilik sağlar.

ŞEHRİN                              ‘İNİ YAKALAYIN

Sinyalize Kavşaklar
Değişken Mesaj Sistemleri

Meteoroloji İstasyonları
Hidrolik Bariyerler

Kameralar

Otobüs Durakları
Yayalaştırılmış Bölgeler

Otoparklar

Özellikler 

• Kolay erişebilirlik ve uygulanabilirlik 
• Ergonomik yapı
• Gerçek zamanlı takip ve müdahale şansı 
• Tüm haberleşme kanallarının uygulanabilirliği 
• Gömülü sistem uygulamaları, akıllı yapıların özgün müdahale özelliği 
• Sistemlerin senkronizasyonu 
• Hızlı ve güvenli iletişim protokolleri ile veri alışverişi 
• Yeni teknolojilere kolay uyumluluk

Bisiklet Sistemleri

Toplu Ulaşım Sistemleri

Taksi Durakları
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Kullanıcının şehrin her noktasına kolayca ulaşabildiği, kavşakları izleyebildiği, otoparklar, bisiklet durak-
ları, taksi durakları, toplu taşıma araçları, kameralar, şehir sensörleri, kaza bilgilendirmeleri ve anlık şikay-
etler gibi kanalları kolayca kullanabildiği RitiMobil’e yan taraftaki karekod aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

ÇözÜmlerimiz

Akıllı Ulaşım Yönetim Platformu

TÜM AKILLI ULAŞIM 
BİLEŞENLERİNE AİT

ANALİZ RAPORLARI, ANLIK MÜDAHALE,
DÜZENLEME ve CANLI İZLEME
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Hibrit Akıllı Trafik Sistemi ile geliştirilen akıllı ulaşım teknolojileri;

• Seyahat Ölçüm Sistemleri
• Tam Adaptif Trafik Yönetim Sistemi
• Geri Bildirimli Trafik Yönetim Sistemi
•  Öncelikli Geçiş Sistemi
•  Adaptif Koridor Sistemi
•  Boyut Kontrol Sistemi
•  Toplu Ulaşım Takip Sistemi
•  Araç Yoğunluğu ve Araç Sayım Sistemi

ÇözÜmlerimiz
Hibrit Akıllı Trafik Sistemleri

HİBRİT
AKILLI TRAFİK
SİSTEMLERİ

LOOP

Hibrit Akıllı Trafik Sistemleri, tüm trafik sensörlerinin tek bir cihazla kontrol edilebildiği bir sistemdir. Ayrıca, bu trafik sensörleri 
kullanılarak oluşturulan akıllı ulaşım sistemlerinin arabirimini oluşturur. Hangi sensörü kullanmak isterseniz yada birden çok çeşit 
sensörü aynı sistemde kullanmak istiyorsanız Hibrit Akıllı Trafik Sistemleri size yardımcı olacaktır.
 
Geliştirilen Hibrit Veri Yönetim Cihazı ile lidar sensörlerden, loop dedektörlerden, kameralardan, RF-ID okuyuculardan aynı anda ya 

da ayrı ayrı veri alabilir ve bu trafik sensörlerini tek merkezden yönetebilirsiniz. 

Bu sayede, herhangi bir noktadaki lidar sensörlerden veya loop dedektörlerden veya kameralardan veya RF-ID okuyuculardan gelen 
verileri tam adaptif trafik yönetim sistemi algoritmalarınıza dahil edebilir, adaptif koridor oluşturabilir ve aynı zamanda da seyahat 
ölçüm sisteminde kullanabilirsiniz. Ayrıca, toplu ulaşım kontrolü, araç sayımı, araç yoğunluğu çıkarımı ve trafik parametresi çıkarımı 
gibi sistemlerde de bu verileri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hibrit Veri Yönetim Cihazları tüm trafik sensörleri ile uyumludur. 
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LİDAR SENSÖRÜ

KAMERA

ÇözÜmlerimiz
Hibrit Akıllı Trafik Sistemleri

LOOP DEDEKTÖR

RF-ID OKUYUCU

Artık sadece bir trafik sensörü tipine bağlı değilsiniz.
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Değişken Mesaj Sistemleri bulunduğu yol güzergâhında dinamik bilgi işaretleri 
ile sürüş güvenliği ve konforunu arttırmak için tasarlanmıştır. Gösterilen mesajlar 
yol durumu, güvenlik uyarıları, ulusal mesajlar dahil her bilgi ve şablonu içerebilir.

• Kullanılan güç kaynaklarında Power Factor Correction (PFC) özelliği
• Parlaklığın otomatik olarak değiştirilmesini sağlayan 2(iki) adet ışık sensörü
• Sıcaklık sensörü, nem sensörü, duman dedektörü, ısıtıcılar ve soğutucular
• LED’lerin ışın yarılanma ömür süresi laboratuvar şartlarında ve nominal çalışma akımında en az 100.000 saat
• LED’ler aktif olsun veya olmasın LED’lerin kısa/açık devre olma durumları ve kontrolsüz ışık yayma durumlarını algılama özelliği
• Güç kaynaklarında kısa devre, aşırı yüklenme, aşırı gerilim ve aşırı sıcaklık artışı gibi durumlarda kendini koruma altına alma özelliği

• 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 31.25 mm piksel seçenekleri
• Tüm renkler (full color), tek renk, çift renk seçenekleri
• NTCIP protokolü desteği
• TCP / IP, Ethernet, MODBUS, PROFIBUS
• Yüksek kalite ledler
• Işıma gücü L3, L3*, L3(T) seviyesi
• Renk koordinatı C2 seviyesi

• Parlaklık oranları R3 seviyesi
• Hüzme genişlikleri B1, B2, B3, B4, B5, B6
• Çalışma sıcaklığı aralığı T1/T2/T3 sınıfı
• Su ve toz koruma sınıfı IP56 (P3)
• Rüzgar dayanımı sınıfı WL9 ve rüzgar burkulma direnci TDB1
• Alüminyum kabinetler
• Opsiyonel radar özelliği ekleme

ÇözÜmlerimiz
Değişken Mesaj Sistemleri

NTCIP
EN 12966
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Değişken Mesaj Sistemi Merkezi Kontrol Yazılımı

Değişken mesaj sistemi merkezi kontrol yazılımı ile ekranlardaki mesajları anlık görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bunun yanı 
sıra, değişken mesaj sistemindeki anlık teknik detaylara ve ölçümlere ulaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler
• Endüstriyel Alüminyum Kasa
•  Endüstriyel Modem
•  Elektriksel Hatalara Karşı Koruma
•  Android İşletim Sistemi
•  NTCIP Protokolü Desteği
•  Merkezi Sistem ile Haberleşme

ÇözÜmlerimiz
Değişken Mesaj Sistemleri

BU CİHAZ
ANDROID
İŞLETİM SİSTEMİYLE
ÇALIŞMAKTADIR.

•  Web tabanlı
•  Mesaj oluşturma editörü
•  Plan oluşturma

•  Akıllı senaryolar oluşturma
•  NTCIP protokolü desteği
•  Harita tabanlı

•  Alarm oluşturma
•  Hata kayıtları ve işlem raporları
•  Kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme

• Sıcaklık, fan, voltaj, kapak, parlaklık, led hatalarını ve durumlarını anlık izleme
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ÇözÜmlerimiz 
Ön İhbarlı Ağırlık ve Boyut Kontrol Sistemi

Sistemin Bileşenleri

• Merkezi Donanımlar (Server, bilgisayar, kesintisiz güç kaynağı, monitörler vb.)
• Yüksek Hızlı Hareketli Ağırlık (HSWIM) Ölçüm Birimi
• Düşük Hızlı Hareketli Ağırlık (LSWIM) Ölçüm Birimi
• Boyut Kontrol Sistemi
• Kamera Sistemleri
• Plaka Tanıma Sistemleri
• Değişken Mesaj Sistemleri
• Kontrol Yazılımları

WIM
Weigh-In-Motion

Sistem; kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ağır nakliye araçlarının, değişik bölgelerde kurulacak modern 
istasyonlar tarafından yapılacak kontrollerle, kurallara uygun ağırlık ve boyuta taşımacılık yapmalarını amaçlamaktadır. Sistem devlet 
kurumlarının bilgi ağı yapıları ile entegre çalışmaktadır.

Ön ihbarlı ağırlık ve boyut kontrol sistemi, özellikle yolların bozulmasını, araçların fazla tonaj altında çabuk yıpranmasını engellemek- 
te ve bunlara bağlı olarak oluşan trafik kazalarını önlemektedir. Diğer önemli kazanımları ise haksız rekabetin önlenmesi ve kurallara 
uygun davranmayı teşvik etmesidir. Bununla beraber, ağırlığı kritik seviyenin altındaki araçların istasyona girmeden direkt olarak 
devam etmesi sağlanmakta ve yol kenarı denetim istasyonlarındaki yoğunluklar giderilmektedir. Bu durum sürücülerin zaman kaybını 
önlemekte ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
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ÇözÜmlerimiz
Ön İhbarlı Ağırlık ve Boyut Kontrol Sistemi

Yüksek Hızlı Hareket Halinde Tartım Sistemi

Yüksek hızlı hareket halinde tartım sistemi, genellikle düşük hızlı hareket halinde tartım sistemi için ön ihbar olarak kullanılmaktadır. 

Yüksek hızlı hareket halinde tartım sistemi, yol üzerine yerleştirilen yüksek kararlılık ve dayanıklılığa sahip kuvars ağırlık sensörleri, 
loop dedektörler, plaka tanıma sistemleri, değişken mesaj sistemleri ve kontrol kabinetlerinden oluşmaktadır.  
 
Ağır nakliye araçlarını seyir halinde iken aks ve brüt ağırlıkları yüksek doğruluk oranı ile hızlı bir şekilde tespit edilmekte ve sistemde 

ağırlık bilgisi ile birlikte araçların aks sayısı ve aks grubu bilgileri de elde edilmektedir. Bu sayede araçların sınıfları tespit edilir ve bu 
sınıflara karşılık gelen yasal ağırlık limitleri karşılaştırılmaktadır.

Yapılan değerlendirme sonucunda limit aşırı ağırlık görülen araçlar,  plaka tanıma ve kamera sistemleri ile kayıt altına alınır. Daha 
hassas ölçüm için değişken mesaj sistemlerinde aracın plakası ile beraber yol kenarı düşük hızlı hareket halinde tartım sistemine 
girmesi gerektiği mesajı verilir. Ağırlık limiti aşırı olmayan araçlara ise değişken mesaj sistemlerinde yol kenarı istasyona girmeden 
devam etmeleri mesajı verilir. Böylelikle araçların güzergahlarında devam etmeleri sağlanarak yol kenarı düşük hızlı hareket halinde 
tartım istasyonlarındaki araç yoğunluğunun önüne geçilmektedir. Bu durum sürücülerin zaman kaybını önlemekte ve yakıt tasarrufu 
sağlamaktadır. 

Düşük Hızlı Hareket Halinde Tartım Sistemi

Düşük hızlı hareket halinde tartım sistemi, araçların ağırlıklarının hassas bir 
şekilde tespit edilmesinin gerekli olduğu devlet kurumları tarafından yönetilen 
yol kenarı denetim istasyonları uygulamalarında kullanılmaktadır. Ön ihbar 
sistemi, düşük hızlı hareket halinde tartım sisteminin destekleyici yapısıdır. İs-
tenirse, düşük hızlı hareket halinde tartım sistemi tek başına da kullanılabilir.

Düşük hızlı hareket halinde tartım sisteminin bileşeni olan aks kantarı, 
araçların aks ağırlıkları ile brüt ağırlıklarının tespit edildiği birimdir. Tartım 
işlemi araçların belirlenen düşük hız limitleri dahilinde hareket halinde otoma-
tik olarak gerçekleştirilmektedir.

Düşük hızlı hareket halinde tartım sistemi yapısının içerisinde; loop dedek-
tör, plaka tanıma sistemleri, kamera sistemleri, boyutlandırma yapan lazer 
tarayıcılar, gösterge, kontrol kabinetleri ve yazılımlar da bulunmaktadır. 

Düşük hızla hareket halinde tartım sisteminde, istasyona giren aracın aks 
ağırlıkları, brüt ağırlığı, plakası ve boyutları saptanmakta ve kontrol yazılımı 
üzerinden yasal limitleri aşıp aşmadığı tespit edilmektedir. Buna göre otomatik 
cezai işlemler gerçekleştirilmektedir.
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Aimsun:
Sınırsız Trafik Modelleme

Aimsun, en küçük bir alandan bütün bölgeye kadar herşeyi 
modelleme olanağı sağlayan bir trafik modelleme yazılımıdır. 
Devlet kurumlarında, çeşitli özel kuruluşlarda ve üniversi-
telerdeki binlerce lisanslı kullanıcısı ile Aimsun, makrosko- 
pik, mezoskopik, mikroskopik ve hibrid simülasyonu tek bir 
yazılımda kullanıcıya sunmaktadır.
 

Aimsun gerçek zamanlı trafik yönetimi için karar verme 
mekanizmasıdır. Büyük alanlar için bile yüksek hızda trafik 
simülasyonu sağlar. Aimsun sağladığı bir çok zengin içe- rik ile 
akıllı trafik sistemleri için mükemmel bir arkaplan yardımcısıdır. 
Sağladığı bir çok özellik arasından birkaçı;

• Makro trafik simülasyonu
• Mikro trafik simülasyonu
• Akış modelleme
• Aktif ulaşım ve talep yönetimi
• Sinyalizasyon yönetimi
• Gerçek zamanlı ulaşım bilgileri
• Yol hava durumu yönetimi
• Trafik kazası ve olay yönetimi
• Çalışma alanı mobilizasyonu ve güvenliği
• Yakıt tüketimi hesaplama
• Kirlilik, karbondioksit emisyon değerleri hesaplama

ÇözÜmlerimiz

Simülasyon Programı

, AIMSUN resmi Türkiye distribütörüdür.
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• Hayati komponent seçimi
• Kol yukarı pozisyonunun enerji ile sağlanması
• Elektrik kesintilerinde yada sinyal kaybında yer çekimi etkisiyle serbest düşüş
• Ani hareketlenmelere karşı akım sınır değer koruma
• Dişli sistemi ile radyal motor hareketi hız kontrolü
• Minimum enerji tüketimi için denge yükü uygulaması
• Motorun enerjili durumda ters hareketini engelleyici manyetik kilit
• Dişli sistemi dönüş hızı ve pozisyon kontrolü
• Mekanik hareketli parçalar için yağ haznesi
• Mekanizma içi ısıtıcı, soğutucu, nem dengeleyici
• Voltaj ve akım kontrolü
• Kol durum bilgisi (Kırıklık, pozisyon, hız)
• Paslanmaz alüminyum gövde
• Katener sistem voltajına karşı topraklama tesisatı

ÇözÜmlerimiz
Otomatik Hemzemin Geçit Kontrol Sistemleri
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Hava durumu algılayıcılarından 
alınan veriler;
• Hava Sıcaklığı

• Bağıl Nem

•  Hava Basıncı

•  Yağış Tipi, Yağış Yoğunluğu ve Miktarı

•  Rüzgâr Yönü ve Hızı

•  Görüş Mesafesi

•  Kar Tabakası Kalınlığı

•  Yol Durum Bilgisi (Buzluluk)

TEKNİK ÖZELLİKLER
HAVA SICAKLIĞI ALGILAYICI HAVA BASINCI ALGILAYICI

Ölçüm Prensibi NTC Ölçüm Prensibi MEMS kapasitif

Ölçüm Aralığı -40ºC ile +60ºC arası Ölçüm Aralığı 300 ile 1200 hPa

Doğruluk ±0.2ºC Doğruluk ±1.5 hPa

BAĞIL NEM ALGILAYICI RÜZGAR YÖNÜ ALGILAYICI

Ölçüm Prensibi Kapasitif Sensör Ölçüm Prensibi Ultrasonik

Ölçüm Aralığı %0 ile %100 arası Ölçüm Aralığı 0° ile 359.9° arası

Doğruluk % ±2 Doğruluk ±3°

YAĞIŞ YOĞUNLUĞU ALGILAYICI GÖRÜŞ MESAFESİ ALGILAYICI

Ölçüm Prensibi 24 GHz Doppler radar Ölçüm Prensibi İleri Yayılmalı Işık

Çözünürlük 0.01 mm Ölçüm Aralığı 10 ile 3000 m arası

Ölçüm Aralığı
Yağış parçası büyüklüğü

0.3 – 5 mm arası
Doğruluk ±10 m

YAĞIŞ TİPİ ALGILAYICI GÖRÜŞ MESAFESİ ALGILAYICI

Yağış Tipi Yağmur / Kar 

Ölçüm Prensibi Baş Üstünden (uzaktan) Lazer ile

Ölçüm Aralığı 0-10 m

Doğruluk ±2 mm

Montaj Yüksekliği En az 8m

ÇözÜmlerimiz
Meteoroloji Sistemleri
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Genel Özellikler
• Full matrix yada dot matrix seçenekleri
•  Elektrikli veya güneş enerjili seçenekleri
•  Yüksek ışıma gücü
•  Yüksek çözünürlük
•  LED rengi seçenekleri
•  Özel kabin tasarımı 
•  EN 12966 standartlarına uygun
•  24 GHz Doppler teknolojisi
•  Azami 4 W güç tüketimi
•  Maksimum EIRP gücü 20dBm
•  5 km/saat’e kadar ölçüm yapabilme
•  Yaklaşan veya uzaklaşan araçların hızlarını ayrı ayrı ölçebilme

Özellikle tünel kontrol sistemleri ve köprü – altgeçit girişlerinde kullanılan değişken 
trafik işaretleri ile sürücülere şerit yönlendirme ve hız sınırı hakkında etkili bilgilendir- 
meler yapılabilmektedir. Bununla birlikte, çalışma esnasında kapatılan şeritler ve yol 
aktarmaları konusunda da değişken trafik işaretleri sayesinde etkili yönlendirmeler 
yapılabilmektedir.

• Şerit Kontrol İşaretçileri
• Hız Limit İşaretçileri

Üretimler tüm grafik alan veya noktalı yerleşim olarak gerçekleştirilmektedir. Değişken 
trafik işaretçilerinin durumları, bağlantı bilgisi, arıza bilgisi, sıcaklık ve mesaj bilgileri kon-
trol merkezinden takip ve kontrol edilebilmektedir.

Değişken Trafik İşaretleri, EN 12966 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

ÇözÜmlerimiz
Değişken Trafik İşaretleri

ÇözÜmlerimiz
Radar Sistemi

• Tüm renkler (full color), tek renk, çift renk seçenekleri
• NTCIP protokolü desteği
• Yüksek kalite ledler
• Işıma gücü L3, L3*, L3(T) seviyesi
• Renk koordinatı C2 seviyesi
• Parlaklık oranları R3 seviyesi

• Hüzme genişlikleri B1, B2, B3, B4, B5, B6
• TCP / IP, Ethernet, MODBUS, PROFIBUS
• Çalışma sıcaklığı aralığı T1/T2/T3 sınıfı
• Su ve toz koruma sınıfı IP56 (P3)
• Rüzgar dayanımı sınıfı WL9 ve rüzgar burkulma direnci TDB1
• Alüminyum kabinetler

• LED’lerin ışın yarılanma ömür süresi laboratuvar şartlarında ve nominal çalışma akımında en az 100.000 saat
• LED’ler aktif olsun veya olmasın LED’lerin kısa/açık devre olma durumları ve kontrolsüz ışık yayma durumlarını algılama özelliği
• Kullanılan güç kaynaklarında Power Factor Correction (PFC) özelliği
• Güç kaynaklarında kısa devre, aşırı yüklenme, aşırı gerilim ve aşırı sıcaklık artışı gibi durumlarda kendini koruma altına alma özelliği
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