
PLUS
El viasis PLUS li permet de configurar in-situ i molt facilment els seus propis textos i gràfics amb l‘editor de LED. Per exemple:
• fins 25 kph „GRÀCIES“                                • 30-40 kph „ZONA ESCOLAR“
• 25-30 Kph „ATENCIÓ NENS“                        • més de 40 quilòmetres per hora „MASSA RÀPID“ (intermitent)
Amb emmagatzematge de dades, canvi de color del LED, límit de velocitat i funció de somriure.

•  Funció de límit de velocitat si s‘excedeix del límit establert

    - Mostra el senyal de límit de velocitat

    - Alterna la visualització de la velocitat detectada amb la del límit establert

•  Funció de Somriure

•  Paràmetres ajustables per a la visualització o no, de la velocitat minima i màxima indicada, el canvi   

 del color del LED, el parpelleig dels dígits, límit de velocitat i funció somriure

•  Diferents configuracións en funció de l‘hora i el dia (5 jocs de paràmetres)

•  Canvi de color LED si s‘excedeix el límit de velocitat

•  Temporitzador d‘horari per estalvi d‘energia      

•  Emmagatzematge de dades en una memòria cíclica (exacta al segon)

•  Mesurament bidireccional regulable

•  Indicador del nivell de bateria

•  Bluetooth

•  Carcassa d‘alumini lleugera i compacte

•  Pantalla de 3 dígits LED d‘alt rendiment i amb adaptació automàtica de la lluminositat 

 (alçada dels dígits 30 cm)

•  Pantalla de protecció especialment dissenyada per a una excel·lent visibilitat fins i tot sota la llum solar intensa     

•  Velocitat mostrada al panell de 1-199 kph/mph i punt decimal 1,0-19,9 kph/mph (opcionalment)

•  Interfície USB per a descàrrega de dades, canvi de paràmetres o l‘actualització del firmware (opcional) 

•  Transferència automàtica de dades per correu electrònic (opcional) Crea els teus propis textos i gràfics amb l‘editor de LEDs.
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Dimensions: 63,4 x 84,4 x 18,2 cm
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Especificacions tècniques: Detalls:


