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TIC502
Benchmark bezkontaktowej klasyfikacji pojazdów

SYSTEMY PROFILOWANIA
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TIC502
SYSTEMY PROFILOWANIA

BENCHMARK BEZKONTAKTOWEJ KLASYFIKACJI
POJAZDÓW

Przegląd danych technicznych
Obszar zastosowań Zarządzanie ruchem, Rejestrowanie opłat za przejazd

Zintegrowana aplikacja Klasyfikacja pojazdów, Zliczanie pojazdów, Wykrywanie
prędkości, Zliczanie osi

Temperatura otoczenia pracy –40 °C ... +60 °C

Masa 12,8 kg / 12 kg (w zależności od typu)

Opis produktu
System profilowania TIC502 (Traffic Information Collector) służy do bardzo dokładnej klasyfikacji pojazdów w swobodnym ruchu dro-
gowym. Przy użyciu bezpiecznego dla oczu lasera pojazdy są skanowane z częstotliwością 100 razy na sekundę. Na podstawie ze-
branych danych pomiarowych dla każdego pojazdu można utworzyć model 3D. TIC502 używa tych danych do przyporządkowania
maks. 30 klas pojazdów. Za pomocą dodatkowego skanera laserowego 2D można rozbudować system o funkcję zliczania osi. Ze
względu na modułowy system oraz konfigurację i obsługę opartą na interfejsie internetowym TIC502 jest łatwy do skonfigurowania
i łatwy w obsłudze.

W skrócie
• Bardzo precyzyjna klasyfikacja na maks. 30 klas pojazdów
• Niezawodne działanie przy płynnym ruchu oraz w ruchu stop&go
• Internetowy interfejs użytkownika
• Działa we wszystkich strefach klimatycznych (–40°C ... +60°C) dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur
• Historia danych ostatnich 50 zarejestrowanych pojazdów
• Możliwość rozszerzenia o funkcję zliczania osi

Korzyści dla użytkownika
• Wyprowadzenie maks. 30 klas pojazdów zgodnie z TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 lub Swiss 10
• Do wizualizacja danych dotyczących pojazdów nie jest konieczne dodatkowe oprogramowanie
• Szybkie i łatwe uruchomienie za pomocą asystenta konfiguracji
• Niezawodna zasada działania także w nocy i w złych warunkach pogodowych
• Zapis danych za pomocą serwera FTP lub UNC bezpośrednio w systemie klienta

Zakresy stosowania
• Elektroniczne pobieranie opłat
• Szybkie ścieżki w punktach poboru opłat
• Zarządzanie ruchem
• Analizy ruchu drogowego
• Wykrywanie korków
• Pomiar prędkości

Informacje do zamówienia
Więcej wersji urządzeń i akcesoriów  www.sick.com/TIC502

Część systemowa Zakres dostawy Typ Nr artykułu

TIC502 Master (Traffic Controller TIC w zestawie) Skanery laserowe 2D LMS511 SE zamon-
towane fabrycznie na płytce montażowej
Traffic Controller TIC z oprogramowaniem
TIC z pamięcią USB i klientem TEMS Info,
kodem źródłowym do klienta TEMS Info,

TEMS Analyzer i instrukcjami eksploatacji

TIC502 Master 1085137

TIC502 Slave (do rozszerzenia systemu) Skanery laserowe 2D LMS511 SE zamon-
towane fabrycznie na płytce montażowej

TIC502 Slave 1085138
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Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

https://www.sick.com/TIC502
http://www.sick.com/1085137
http://www.sick.com/1085137
http://www.sick.com/1085138
http://www.sick.com/1085138
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SICK W SKRÓCIE
Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki 
do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia 
środowiska. 

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. 
Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb 
konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie 
rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trak-
cie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność. 

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:
Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje  - www.sick.com


