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PMV – BALANÇA
2R+1G – Externo

Com o TrafficMax® você conta com a Garantia de quem possui mais de 15 anos
de experiência em painéis eletrônicos de LEDs, estabelecido e com Fábrica no
Brasil.
Peças de reposição de pronta-entrega.
Garantia local.
Equipe de Suporte Técnico treinada e disponível 24x7.

Conta com Software auxiliar para manutenção, contendo
as seguintes funcionalidades:

Alteração de IP e porta de comunicação

Alteração do modo de brilho (manual ou
automático)

Diagnóstico dos sensores de porta, fonte,
temperatura, umidade e luminosidade

Envio de mensagens de testes

Teste de cores (Vermelho, Verde e Ambar)

Os PMVs da linha TrafficMax

®

são especialmente projetados e concebidos para aplicações

em Balanças Rodoviárias.
O PMV TrafficMax® representa uma solução integrada aos sistemas de tráfego para o
mercado de ITS, com protocolo aberto da ASPECT.
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Aplicação
Tipo
LEDs
Matriz
Símbolos Gráficos
Pixels

Cor
Brilho
Dimensões Úteis
Dimensões Externas
Caixa do PMV

Caixa auxiliar
Suportes de fixação
Postes
Fonte de
Alimentação
Caracteres
Interfaces e
protocolo de
comunicação
Características do
Projeto

Especificações
Sistema de Pesagem Rodoviária
Painel de Mensagens Variáveis (PMV) de LEDs
Alto brilho e elevado desempenho
Vida de 100.000h
Completa – Full Matriz
Programável tipo SETAS complementando a mensagem de texto
LEDs vermelhos e verdes. Passo horizontal igual ao passo vertical
Placas eletrônicas intercambiáveis, conectadas por conectores de fácil
conexão/desconexão
Vermelho e Verde – Âmbar com a combinação de cores
Controle automático e manual de brilho, com 16 níveis
2.240mm (L) x 320mm (A)
2.325mm (L) x 400mm (A)
Totalmente de alumínio, com pintura eletrostática especial que reduz a
retenção de calor no sistema, bordas em preto fosco
Proteção IP 65
Fixadores de Aço Inoxidável
Com ventilação forçada
Com acesso para manutenção por portas traseiras, com chaves e
amortecedores
Separada, com as fontes de alimentação, nobreak (opcional),
disjuntores de proteção, com chaves e tampa com proteção IP65
Em aço, com galvanização a fogo
Cônicos de aço, galvanizados a fogo, com suportes para fixação do
PMV, da caixa auxiliar e para apoio de escadas.
Fontes de alimentação com Certificações EMC – EN61000
Entrada 88 ~264 VAC (Full range )
Programáveis, sendo 09 em formato de 1 linha ou 14 por linha, em
formato de duas linhas
Ethernet, com protocolo próprio da Aspect, integrado com o Sistema
de Pesagem Rodoviária da PATTraffic
Rapidez e simplicidade de instalação e de operação
Rapidez na troca de mensagens, compatível com o sistema das
Balanças
Sistema de módulos de LEDs removíveis e intercambiáveis

Para saber mais sobre as vantagens e benefícios que se pode obter utilizando o TrafficMax®,
entre em contato conosco e peça uma visita a um de nossos representantes.
Série TrafficMAX ® e ASPECT Mídia ® são marcas registradas da ASPECT Mídia® Ind. Eletro-Eletrônica Com. e Serv. Ltda.
Todos os Direitos Autorais Reservados pela ASPECT Mídia ®. Proibida a cópia e/ou reprodução sem prévia autorização da ASPECT Mídia®.
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