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Števec pešcev
PIRO Evo

Splošne lastnosti
Postavitev  Namestitev na ravno podlago
Shranjevanje   60 min ali 15 min interval  
podatkov    shranjevanja
Spomin  40.000 podatkov *
Trajanje baterije Do 2 leti **
Smer zaznave    Opcijsko   
Območje zaznave 1m, 4m ali 15m. Možnost   
   kombinacije dveh senzorjev za   
     zaznavo na širših poteh
Prenos podatkov Avtomatski prenos
Kalibracija  Avtokalibracija

* ali 400 dni v primeru 15 minutnega intervala
** ob povprečno 2400 prehodov na dan, brez zaznave smeri in 4 prenosnih 

podatkov na dan

PIRO Evo je najnovejši števec pešcev v naši 
ponudbi. Gre za enega najlažjih števcev pešcev 
z enostavno namestitvijo v različnih izvedbah.

Fizične lastnosti
Faktor zaščite  IP68
Temperaturno  Od -40°C do 50°C 
območje delovanja  
Teža   400 g
Dimenzije  100 x 100 x 35 mm
Material  POM-C acetal          
                                                 kopolimer
Barva   črna

NAJNOVEJŠI ŠTEVEC 

PEŠCEV

Novo oblikovano ohišje s senzorjem z infrardečo tehnologijo 
zazna telesno temperaturo mimoidočih. Vsakokrat, ko 
pešec preide območje zaznave dosega senzorja, se prešteje 
en prehod. Postavitev in priprava naprave zahtevata le nekaj 
minut, ne glede na vrsto postavitve. Različno oblikovana 
ohišja omogočajo, da se naprava prilega danemu okolju. 
Je zavarovano pred vandalizmom in odporno na vse 
vremenske razmere. 

Prednosti
• Nevpadljiv, robusten in zanesljiv
• Napanje z AA baterijami
• Enostavna postavitev 
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PIRO- Box ohišje:

Izvedba postavitve:

Vrsta ohišja
PYRO-box Evo        Material: POM-C Acetal kopolimer
         Masa: 820 g
         Dimenzije: 12.3 x 12.3 x 5,5 cm

Reciklirano ohišje  Material: reciklirana plastika
za drog         Dimenzije: 140 x 8 x 15 cm

Urbano ohišje Material: aluminij in PVC
stebriček Dimenzije: višina 110 cm,
  notranji premer 11,5 cm, 
  zunanji  premer 12,5 cm
Leseno ohišje Material: borov les
  Dimenzije: 150 x 9 x 17 cm


