
Snelheidsdisplay
MHP50 Basic / Solar

Deze unieke display is
superslim, 99% hufterproof 
en op maat uit te voeren 
voor elke omgeving.



MHP50 Basic / Solar

Maak weggebruikers bewust van hun actuele snelheid door deze direct via het snelheidsdisplay 
aan hen te tonen. Wordt de maximum snelheid overtreden? Dan wordt een knipperend duimpje 
omlaag getoond om zo de automobilist er extra duidelijk op te attenderen dat deze zijn 
snelheid dient te verlagen. 

Dit display toont bovendien niet alleen de actuele snelheid aan het verkeer, maar verzamelt ook 
analysegegevens. Deze gegevens zijn eenvoudig via een online portal uit te lezen. In dit portal 
zijn tal van analyses te maken of automatisch waarden zoals de V85 of V50 te berekenen. 

Is handhaving nodig? Doordat geanalyseerd kan worden op welke dag en tijdstip de meeste 
overtredingen worden begaan, kan de handhaver extra effectief optreden. Blijkt dat snelheids-
overtredingen nauwelijks voorkomen? Stel (klagende) burgers dan eenvoudig gerust met één 
van de voorbeeldrapporten.

Het systeem is ook te gebruiken bij scholen om zo het rijgedrag van ouders analyseren 
en hen daar op aan te spreken. Statistieken tonen op een beeldscherm in de school 
creëert bewustwording. De kinderen, ouders en het personeel worden direct geconfronteerd
met het rijgedrag bij school en dit heeft hierdoor een ‘opvoedende functie’. 

Altijd goed leesbaar
automatische aanpassing helderheid LED's o.b.v. 
omgevingslicht

Continue stroomvoorziening
sluit aan op 230V (b.v. openbare verlichting) of kies 
voor de solar -variant, altijd incl. backup accu

Slagvaste hufterproof behuizing
zeer robuuste gesloten behuizing, IP65 waterproof, 
99% hufterproof

Analyseer gegevens voor handhaving en burgers

Snelheidsdisplay met online portal voor meer inzicht in snelheidsgedrag

Creëer bewustwording in schoolzones 



• Beheer van display instellingen via online portal, zoals:
• Wijzigen maximumsnelheid
• Instellen grenswaarden (vanaf welke snelheden gaat het display aan en uit)
• Monitoren van systeem

Lorum Ipsum

Design your own.
Het snelheidsdisplay kan worden voorzien 
van een customized achtergrondschild 
met eigen thema, tekst en/of logo

Alle MHP50 modellen tonen niet alleen de 
actuele snelheid aan het verkeer, maar 
verzamelen ook analysegegevens. 
Deze gegevens kunnen uit het display 
worden gedownload, maar zijn optioneel 
ook eenvoudig via een online portal te 
analyseren. Ook kunnen statistieken 
nader worden geanalyseerd of hiervan 
kan een rapportage worden gedownload 
om te delen met belanghebbenden.

Voordelen van realtime statistieken
en beheer via de cloud
Alle verkeersstatistieken via een online 
portal te analyseren, zoals:

• gemiddelde snelheid verkeer
• maximum snelheid verkeer
• analysegegevens, zoals V85 / V50 en V30
• aantal passerende voertuigen
• gegevens per dag/uur te analyseren 
  en eenvoudig te exporteren naar een 
  PDF rapport.

Beheer van display instellingen via 
online portal, zoals:
• wijzigen maximumsnelheid
• instellen grenswaarden (vanaf welke 
  snelheden gaat het display aan en uit)
• monitoren van systeem
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MHP50 Basic MHP50 Solar
SDSA.04722 SDSA.04764

Het systeem laad op 
via openbare verlichting
en werkt overdag op 

een accu. 

Het systeem laad op 
via solarpaneel en
beschikt over twee

backup accu’s


