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DI NAF...VOOR ELKE MAATOPLOSSI NG
DINAF CLASSIFIER TYPE SCCUD

. Draagbare uituoering voor tellen of classi-
ficeren met slangen.

DINAF VERKEERSTELLER TYPE SCC/D

. Draagbare uitvoering voor tellen met
slang.

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN :

o Met DinaÍ handterminal HC-15 voor het
instellen, controleren en met DinaÍ ram-
pack als uitleesmedium.

o Met laptop (draagbare PC)voor het
instellen, controleren en als uitleesme-
dium.

DINAF BESCHERMKAST

Voor extra bescherming tegen eventueel
vandalisme voor de type SCCID en
SCCL/D.

DINAF ANTI DIEFSTALKAP

Voor extra bescherming van SCC of SCCL
op semi-permanente locaties;

PLAATSING EN INSTALLATIE

. U kunt de draagbare, permanente oÍ
semi-permanente apparatuur zelf op een
eenvoudige manier plaatsen en aansluiten.

. Êr zijndiverse mogelijkheden zoals:
d.m.v.4 RVS bouten op paal, achterplaat
bevestiging tegen paal of met ketting aan
paal/boom etc.
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DINAF... METEN IS WETEN
DINAF RAMPACK EN HANDïERMINAL
TYPE HC 15

. Eenvoudige bediening door handterminal

- controleren (telling, classiÍicatie, accu-
spanning etc.)

- opdracht tot copiëren van de gegevens
in rampack.

o Ínstellen, controleren en opslaan van de
gegevens is ook mogelijk d.m.v. Laptop.

voor:
- instellen



I DINAF... COMPACT EN MOBIEL
DINAF ZONNEPANEEL TYPE ZP 6
DINAF BUFFERVOEDING TYPE BV 6
ACCU TYPE NP 12.6

Door het lage stroomverbruik zijn de tellers
c.q. classifiers lange tijd buiten te gebruiken.
Indien u een continu spanningsvoorziening
wenst, dan adviseren wij een zonnepaneel
te gebruiken.
Indien er 220 Volt aanwezig is kunt u een
buffervoeding gebruiken.

DINAF ACCULADER TYPE CH 5

. U kunt 5 accu's tegelijk op snelle en een-
voudige wijze opladen.

. Beveiligt tegen ompolen d.m.v. vaste
connectoraanslu iti ng.

. Eenvoudige indicatie van accuspanning
d.m.v. rode en groene led.

DINAF RAMPACKLADER ryPE RP 8
DINAF RAMPACKLADER TYPE ARP 1

o Op deze laders bewaart U de ramoacks
en worden ze op spanning gehouden.

. Type RP 8 voor 8 Rampacks

. Type ARP 1 voor 2 Rampacks tevens
enkelvoudige acculader.
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DINAF... DE MEESTE MOGELIJKHEDEN
DINAF INTERFACE RS232

o Het binnenhalen van gegevens:
- via de RS 232 rampack interÍace
- via een telefoonlijn met modem
- via het direct inlezen met een

laptop
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Í D I NAF... GEG EVENS//ERWERKI NG
GEGEVENS VERWFRKING

Door gebruik te maken van verschillen-
de 'standaard' Dinaf programma's of
programma's die speciaal zijn gericht
op de gebruiker, kunt U diverse totalen,
percentages, gemiddelden etc. be-
rekenen.
Met de mogelijkheid om deze gegevens
te verwerken naar ASCII bestanden
kunt U uw eigen berekeningen eniof
graÍieken maken.

SYSTEEMBESCHRIJVING

Het SCC-systeem verkrijgt zijn meetresultaten
door de ingebouwde detectoren c.q. electroni-
sche slangmembranen. Externe detectie is als
optie leverbaar.

Het SCO-systeem is modulair opgebouwd,waar-
door U het continu kunt aanpassen aan uw
specifieke wensen.

Beide systemen (SCC en SCC/D) kunnen wor-
den voorzien van een classiÍicatie-module.

Het classificatie-apparaat SCCL cq. SCCL/D is
geschikt voor het registreren van lengte- en/of
snelheid van verkeer per tijdsperiode, per
rijstrook of rijrichting.
De configuratie van de lussen dient per
rijstrook te bestaan uit 2 detectielussen (lengte
1,5 meter) met een onderlinge afstand van 1
meter.
Voor slangen dient men een onderlinge afstand
van 1 meter in acht te nemen.

De gegevensopslag van de classiÍicatie ge-
schiedt in een variabele matrix, waarbij U kiest
uit lengte of snelheid of een combinatie
hiervan.
De grenswaarden van de lengtes liggen tussen
de 2,0 en 19,9 meter en van de snelheden tus-
sen de 20 en 199 km/h. U kunt maximaal24
klassen instel len.

Matrix voorbeelden:
b.v. 8 snelheids klassen - 3 lengte klassen

b.v. 8 snelheids klassen

SPECIFICATIES Verkeersteller
SCC & SCC/D

ClassiÍier
SCCL & SCCUD

Aantal kanalen tellen
- lusdetectie
- slangdetectie
- externe detectie

maximaal 8
maximaal I
maximaal I

maximaal 8
maximaal 4
maximaal 8

Aanlal kan. class.
- lusdetectie
- slangdetêctie

n.vt,
n.v,t.

maximaal 4
maximaal 2

Aantal class. klassen
Detectie per kanaal
Klok
Slangmembranen
Capaciteit accu

n,v.t.
1 lus of 1 slang
real{ime
electronisch
minimaal 5 weken

variabel (max, 24)
2 lussen oÍ 2 slangen
real-time
electronisch
minimaal 4 weken

ïnonoclano

omgevingstemperatuur
Gewicht incl. accu
Communicatie (9-polig)
Data-overdracht
- Hampack (48-polig)
-Serieel RS 232
Afmetingen (lxbxh)
Behuizing

-20 graden tot 70 gÍ. C
9,5 kS
RS 232 (TTL)

DinaÍ rampack
Div. baudrates
295x305x395 mm
Aluminium kast, spat-
wateÍdicht met
universeel sluiting

-20 graden tot 70 gr C
9,5 kg
RS 232 (TTU

Dinal rampack
Div. baudrates
295x305x395 mm
Aluminium kast, spat"
waterdicht met
universeel sluiting

Randapparatuur:
Dinaf handterminal type HC 15
Dinaf rampack
Dinaf rampacklader type RP 8
Dinaf acculader type CH 5
Dinaf accu/rampacklader type ARP 1
Dinaf interface RS 232
Dinaf auto-answer modem type AA 1
Dinaf buÍÍervoeding type BV 6
Dinaf zonnepaneel type ZP 6

(8-32 en 64K)
(8-voudig)
(5-voudig)

(enkelvoudig)

Dinaf behoudt zich het recht voor oroduktontwero en technische
gegevens tussentijds aan le passen.

b.v. 3 lengte klassen

Lengte ( 5 meter 5 m-12 m ) 12 meter

Aantal 2208 563 55

Snelheid ( 50 km/h 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 1 1 0

Aantal I 1 8 214 880 990 510 163 43

Combinatie( 50 km/h 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 1't0

( 5 meter 3 I 138 684 788 416 134 36

5 m - ' 1 2 m 3 8 60 163 199 g4 29 7

) 12 meter 2 1 1 6 33 3 0 0 0

DINAF TraÍfic Control b.v.

Postbus 139, 4870 AC Etten-Leur, Holland
TeleÍoon 01608-15682 Fax 01608-35465
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