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Çevreye
duyarl ı  ulaşım

Şehrinizde çevreye duyarlı ulaşımı 
ölçmek istiyor musunuz?

 Planlama
   Yeni yatırımları planlamak ve 
doğrulamak
   Şehirde yayaların ve bisikletlilerin 
kullanım alışkanlıklarını anlamak

   Uzun vadedeki eğilimleri değerlendirmek

 Güvenlik
  Yayalar ve bisikletliler için tehlikeli 
geçişleri yönetmek

  Çevreye duyarlı ulaşımı kullananların 
kaza riskini ölçmek ve azaltmak

 Bildirim
  Önemli ortaklarına doğru veri sağlamak

  Kent ana yolları üzerinde bisikletli 
sayısını bir ekranda gerçek zamanlı 
görüntülemek

  Web sitenizde bisikletli yollarındaki 
katılım rakamlarını göstermek

1. Saymak 2. Veri toplamak 3. Analiz etmek 4. Paylaşmak / Bildirmek

GSM

Eco-TOTEM “Live”

Eco-TOTEM’in sayım bilgilerini, 
10 dakikalık güncellemeler ile web 
sayfanızda görüntüleyin.

Neden
saymak?

Veri toplama ve analiz için genel çözümler
  14 yıllık eşsiz uzmanlık

  45 ülkede, 8000 den fazla sayaç

  Yenilikçi, yüksek performanslı bir Ar-Ge ekibi

  Yüksek kaliteli teknolojik ürünler

  Fransa’da tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiş ürünler

  Verileri analiz etmek ve karşılaştırmak için kullanımı 
kolay bir yazılım
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Eco-Counter sayaclarla simdi ölcmeye baslay n!

Web üzerinde etkinizi artt r n ve halk ile say m verilerini paylas n

Halka ac k bir 
web sayfas

bir veya daha fazla sayım noktalarının 
verilerini halka açık bir web sayfasında 
paylaşın.



Çalışma prensibi
Eco-MULTI farklı kullanıcı tiplerini ayırt edebilen 
yenilikçi bir sayaçtır. bu akıllı sistem, farklı 
algılayıcılardan gelen verileri toplar ve analiz eder.

Özellikleri & Faydaları
  Kentsel direk + ZELT döngüsü
  Kullanıcı sayımı ve 
sınıflandırması

  Akış yönü algılaması
  Dış güç kaynağı gerekmez

Shop
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Özellikleri & Faydaları
  Doğru sayım
  Görünmez kurulum
  Akış yönü algılaması
  Dış güç kaynağı gerekmez

Shop

in

Çalışma prensibi
ZELT döngüsü 13 farklılaşma kriteri kullanarak, 
her bisiklet tekerleği manyetik imzasını analiz eden 
benzersiz ve patentli bir teknolojidir.

Özellikleri & Faydaları
  Oto kalibrasyon
  Yaya ve bisikletli sayımı
  Akış yönü algılaması
  15 metre’ye kadar aralık
  Rahatsızlık vermeyen teknoloji

Shop
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Çalışma prensibi
İnsan vücudundan yayılan ısıyı tespit etmek için, 
PYRO algılayıcı pyroelektrik kızılötesi teknoloji 
ve yüksek hassasiyetli bir lens kombinasyonunu 
kullanır.

Eco-MULTI : Yayalar ve bisikletlileri ay rma

Farkl  kullan m tipi
say m  ve analizi

ZELT döngüsü : Her tür zeminde kurulum

Pyroelektrik alg lay c lar

Gercek zamanl
bisikletli say m

Paylaşılan 
şerit
Sayaç motorlu 
araçları saymaz 
(motosiklet, araba, 
otobüs, vs.), sadece 
bisikletleri sayar

Bisikletli 
gruplar
bisiklet yollarında 
ve yoğun bisiklet 
trafiğinde eşsiz 
doğruluk

Kentsel direk
  All-in-one sistem

  Kolay kurulum

  Sağlam ve dikkat 
çekmeyen

  Sabit veya yarı-
sabit

  Uyarlanabilir renk

3 Seçenek

A• Eco-DISPLAY

B•  Eco-DISPLAY + 
Dinamik bisiklet

C•  Eco-SINYAL 
dinamik bisikletA B C

Mobil veya Sabit

Eco-TOTEM, kentsel alanlardaki bisikletlilerin varlığının vatandaşlar tarafından dikkat çekici olması için 
görünür ve etkili bir araçtır. Bu aracın, arkalı önlü geniş yüzeyinde mevcut bilgiler görünmektedir.

Eco-DISPLAY kentte bisikletli görünürlüğü ve güvenliğini arttıran zarif bir levhadır. Kompakt, 
sağlam ve hafif bir cihazdır. Taşıması ve kurulumu çok kolaydır.

Eco-DISPLAY : Mobil ve zarif

Eco-Visio : Veri analizi özel bir platformdur

Kullanım 
alışkanlıklarını 
anlamak için 
paylaşılan yollarda 
sayım.

Kullanım tiplerini 
ayırmak için, 
kaldırımdaki 
yayalar ve 
bisiklet yolundaki 
bisikletliler sayımı

Eco-Visio, yayalar ve bisikletlilerin toplanan verilerini derlemek ve analiz etmek için özel olarak tasarlanmış 
ergonomik bir online yazılımdır.

Erişim haklarını yönetin
ve verileri içe veya

dışa aktarın

Sayım noktaları orga-
nizasyonunu geliştirin

Sayım noktaları 
hakkında kapsamlı 

bilgileri görüntüleyin : 
Resim, harita, yer 

tanımı
hava durumu modülü 
seçeneği ile, sayım verileri 
ve meteorolojik verileri 
birleştirmek mümkündür.

weather

Sıcaklık

Rüzgar

Yağış

hava durumu 
simgeleri

PYRO-Box
  Var olan herhangi 
bir direk üzerine 
kurulum

  Kompakt

  nerdeyse 
görünmez

  Mobil veya sabit

  Vandalizm’e karşı 
ekstra sağlam

Otomatik veya 
özel raporları 
düzenleyin

Sayım verilerini 
analiz edin

Özellikleri & Faydaları 
  Çeşitli tasarımlı dizayn ve ekran
  Yüksek görsel etki
  Yüksek doğruluk (ZELT algılayıcı)

Bisiklet 
kullanımını 
teşvik edin

Bağlılığınızı 
gösterin Veri paylaşın
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Cycling traffic today

Cycling traffic this month
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FRÅN A TILL B MED CYKEL

Part-�nanced by the European Union
(European Regional Development Fund)

Syklister i år

Syklister i dag
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Cyclistes aujourd’hui
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Eco-TOTEM : Göze carpan ve yüksek etkili bir iletisim arac

Herhangi bir durumda
dogru say m sistemi


