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1 Inleiding
1.1 Beschrijving van het apparaat
De Viacount is een verkeersteller, bestaande uit een 24,165GHz-dopplerradarsensor met een
geïntegreerd datageheugen, realtimeklok, seriële RS232-interface en een accuvoeding met een
12V-/17Ah-loodgelaccu.

Radarsensor in verticale
positie (gekantelde 20°-stand
in stippellijn weergegeven)

Accu

Afbeelding 1: Viacountcomponenten

Voor de meetpositie “zijwaarts bovenhoofds” wordt de radarsensor schuin gezet. In de 20°kipstand ligt de sensor op een kussen van schuimstof tegen de buitenkastwand.
Aan de zijkant van de radarsensor is een tuimelschakelaar voor het in-/uitschakelen van het
apparaat aangebracht.
Onder de 9-polige DSUB-bus voor de seriële dataverbinding bevinden zich een gele en een
groene LED.
Na het inschakelen lichten beide LED’s kort op tijdens de initialisatie van de sensor. Daarna
signaleert de groene LED de detectie van een bewegend object door de radarsensor, de gele
LED duidt het opslaan van de voertuiggegevens in het datageheugen aan. Is het datageheugen
vol, dan brandt bij de detectie van een voertuig alleen nog de groene LED.
De radarsensor meet naar keuze de voertuigbewegingen van één rijstrook resp. rijrichting, of
van beide rijrichtingen.
De Viacount II meet per voertuig de snelheid, een aan de voertuiglengte proportionele waarde
en de tijdsafstand tussen de voertuigen (nettotijdsafstand). Deze gegevensrecord wordt met
datum (dd/mm/jj) en tijdstip (hh:mm:ss) van de realtimeklok voorzien en in het flash-RAM
opgeslagen.
De opvraging van gegevens en de parameterinstelling gebeuren via een tijdelijk aangesloten
terminal. In meetbedrijf werkt de Viacount zelfstandig.
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1.2 Leveringsomvang en benodigd toebehoren
Tot de leveringsomvang van het hoofdapparaat behoren de volgende componenten:
1. Viacount met 4 sleutels voor de klapdeursloten,
2. apparaatzekering 1 ampère, 2 stuks (een reservezekering),
3. schuifmoeren M6, 4 stuks voor achterwandrails,
4. seriële interfacekabel,
5. handleiding en cd-rom met analysemacro’s voor Microsoft Excel
Praktisch volgende bijkomende uitrusting is nodig voor het gebruik van het systeem:
6. voeding, een 12V/17Ah-loodgelaccu,
7. geschikte lader met laadcontrole.
8. Mastbevestiging, met klemmen met speciale sluiting, afsluitbaar
Bij Viacount II kan het uitlezen van de meetgegevens met een draagbare laptop, een notebook
of een pc met seriële RS232 interface en het bijgeleverde terminalprogramma (zie hoofdstuk
2.3 vv.) voor Windows 98/NT/ME/2000/XP uitgevoerd worden.
Als uw pc of laptop geen seriële RS232 interface heeft, kan een seriële USB-RS232 adapter1
bij ons aangekocht worden. Daarnaast kan voor het transport van de gegevens naar een
bureaucomputer het door ons aangeboden draagbare geheugen gebruikt worden.
Voor de Systeemvereisten voor het bijgeleverde terminalprogramma en analyseprogramma,
zie hoofdstuk 2.3.1.

2 Uitvoering van een meting
De volgende stappen zijn nodig voor een succesvolle meting:
• installatie van de software op uw computer

(hoofdstuk 2.3 e.v.)

• gegevensverbinding Viacount II naar de computer

(hoofdstuk 2.4)

• instellen van de Viacountparameters

(hoofdstuk 3.1 vv.)

• opstellen van het apparaat

(hoofdstuk 2.1 vv.)

• meting
• uitlezen van de meetgegevens

(hoofdstuk 2.6)

• gegevensanalyse

(hoofdstuk 4)

Vergeet niet na de beëindiging van een meting de radarsensor weer uit te schakelen.
Voor de instelling van de Viacount-parameters, voor het uitlezen en analyseren van de
meetgegevens hebt u een pc of een laptop nodig waarop het geleverde terminalprogramma
voor de datatransmissie en de analysesoftware geïnstalleerd zijn.

1

USB-interfaces worden niet door Windows NT ondersteund
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2.1 Opstelling van de Viacount
De radardetector in de Viacount heeft vrij zicht op de voertuigen nodig. Een montage achter
bomen, masten, geparkeerde voertuigen enz. dient vermeden te worden.
De radardetector meet bewegingen in de verkeersstroom; een opstelling ter hoogte van de
files aan kruispunten kan het gemeten voertuigenaantal vervalsen.
Het apparaat mag niet in bochten, maar alleen aan rechte stukken weg worden opgesteld,
anders worden te lage snelheden gemeten.
De exacte richting van de Viacount, beschreven in de volgende hoofdstukken 2.1.1 tot 2.1.2,
is beslissend voor een nauwkeurige snelheidsmeting en voertuigclassificatie.
Let op! Bevestig eerst de Viacountbuitenkast aan de mast en plaats pas dan de
accu. Op die manier voorkomt u van meet af aan ongelukken. Als het accuvak
niet afgesloten is, kan de accu bij een bepaalde helling uit de Viacount vallen!
2.1.1 Zijwaartse montage op voertuighoogte
De montage is “zijwaarts” als de onderzijde van de Viacount zich op een bevestigingshoogte
van 0,5 tot 1 meter boven de rijbaan bevindt. De radardetector in de “kastneus” moet in
verticale positie worden gekanteld (zie ook afbeelding 1).

“Kastneus” à
Afbeelding 2: opstelling zijwaarts en zijwaarts bovenhoofds

Bij de zijwaartse montage wordt de Viacount parallel aan de rijrichting, op een afstand van
0,5 tot 3 meter van de rijbaanrand opgesteld (zie afbeelding 2). De “neus” van de buitenkast is
in een hoek van 45° op het aankomende verkeer gericht.
De in de volgende tabel vermelde parameters moeten voor de meting ingesteld worden:
Parameter

Waarde

Omschrijving

Snelheidscorrectiefactor

1.4142

Hoofdstuk 3.1.4

Radar reikwijdte (deelfactor)

6 % (n=16)

Hoofdstuk 3.1.5

De afstand tot de rijbaanrand en de meetpositie beïnvloeden de gemeten
voertuiglengtewaarden, en moeten daarom voor de latere analyse worden genoteerd.
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2.1.2 Zijwaartse montage bovenhoofds
De montage is “zijwaarts bovenhoofds” als de Viacount hoger dan de voertuighoogte moet
worden gemonteerd. In dit geval moet de onderzijde van de Viacount zich op een
bevestigingshoogte van 2 tot 3 meter boven de rijbaan bevinden.
De noodzakelijke afstand tot de rijbaan hangt af van de bevestigingshoogte en vice versa; zie
onderstaande tabel.
Afstand tot rijbaan

1

1,5

2

2,5

3

meter

Bevestigingshoogte

2,25

2,5

2,75

3

3,25

meter

De radardetector in de kastneus moet in de 20°-stand worden gekanteld (zie afbeelding 1),
opdat de voertuigen niet onder de radarstraal door zouden rijden.
Zoals bij de zijwaartse montage wordt de Viacount parallel aan de rijbaan opgesteld (zie ook
afbeelding 2).
De in de volgende tabel vermelde parameters moeten voor de meting ingesteld worden:
Parameter

Waarde

Omschrijving

Snelheidscorrectiefactor

1.4407

Hoofdstuk 3.1.4

Radar reikwijdte (deelfactor)

25 % (n=4)

Hoofdstuk 3.1.5

De afstand tot de rijbaanrand en de meetpositie beïnvloeden de gemeten
voertuiglengtewaarden, en moeten daarom voor de latere analyse worden genoteerd.

2.2 Meerdere rijstroken en radarschaduw
De verspreiding van de radarstraal bij een zendfrequentie van 24,165 GHz gebeurt quasi
optisch. Geïdealiseerd vormt de zendantenne de straal tot een kegel (conus).
Daaruit volgt dat de radarsensor “vrij zicht” moet hebben op het te meten voertuig. Bij de
bidirectionele meting over twee rijstroken is dit bij de kruising van voertuigen in de
radarstraal niet gegeven, zie afbeelding 3.

Afbeelding 3: : radarschaduw bij tegenverkeer

De radarstraal in afbeelding 3 wordt door de vrachtwagen gereflecteerd en bereikt de
personenauto niet meer.
Ook als door een montage op adequate hoogte en bij een bepaalde hoek van de detector beide
voertuigen tegelijkertijd met de straal zouden kunnen worden gedetecteerd, is bij de analyse
van het dopplersignaal alleen het voertuig met de sterkste reflectie, en dus het dichtstbije
zeker analyseerbaar.
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Met betrekking tot voertuiglengte en -aantal bevat een meting over twee rijstroken in een of
beide rijrichtingen in principe altijd fouten, als meerdere voertuigen zich tegelijkertijd in de
straal bevinden. De fout neemt toe met een stijgende verkeersdichtheid en leidt in extreme
gevallen tot een compleet verlies van de voertuigen op de verste rijstrook.
Alleen op straten met een geringe verkeersbelasting kan de bidirectionele meting van beide
rijrichtingen tot gegevens met een verwaarloosbare fout leiden.

2.3 Installatie van de software op uw computer
Voor de analyse van geregistreerde voertuiggegevens moet de op cd-rom bijgevoegde
analysesoftware „ViaGraph“ geïnstalleerd worden. „ViaGraph“ bevat het terminalprogramma
„ViaTerm“ voor de communicatie tussen Viacount en uw computer.
2.3.1 Systeemvereisten voor het programma’s ViaTerm en ViaGraph
Voor de succesvolle installatie en werking van het bijgeleverde analyseprogramma
„ViaGraph“, inclusief het terminalprogramma „ViaTerm“, moeten de volgende
minimumvoorwaarden vervuld zijn:
•

450 MHz Pentium pc met 128 MB RAM-geheugen

•

120 MB vrije ruimte op de harde schijf

•

Beeldschermresolutie ten minste 1024 x 768 pixels

•

Cd-romdrive

•

Windows 98, NT (met SP6a) of 2000/ME/XP in standaardinstallatie

2.3.2 Installatie en deïnstallatie van ViaTerm en ViaGraph
Na het inbrengen van de bijgeleverde cd-rom wordt het software installatieprogramma
doorgaans automatisch gestart. Indien de „Autorun“ functie van de cd-romdrive gedeactiveerd
is, start u het installatieprogramma „autostart.exe“ via het Windows-startmenu „Start
Uitvoeren“ op de cd-romdrive.
Na de keuze van de taalversie en van het viacount II apparaat klikt u op de volgende pagina
op de knop „Analysesoftware“, waarna de installatie van de analysesoftware „ViaGraph
gestart wordt. De installatie omvat het communicatieprogramma „ViaTerm“ voor de
datatransmissie tussen viacount II en uw computer.
- De eerste installatie moet altijd met administratorrechten gebeuren!
- Bij de installatie moet de installatie voor „Alle gebruikers“ gekozen worden.
- Voor de geselecteerde installatie-index moeten de latere gebruikers over alle
toegangsrechten beschikken.
Naargelang het besturingssysteem is de installatie van de Microsoft .NET module, met
overeenkomstige taalondersteuning noodzakelijk. De installatie wordt evt. automatisch
uitgevoerd.
De correcte deïnstallatie moet via het Windows-startmenu „Start - Systeembesturing
Software“ met de keuze „ViaGraph“ gebeuren.
Oude „ViaGraph“ versies mogen niet overschreven worden, d.w.z. bij de installatie van een
nieuwe versie moet de oude versie eerst gedeïnstalleerd worden!
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2.4 Opbouw van de seriële RS232 gegevensverbinding
Verbind met de bijgeleverde interfacekabel de seriële interface van uw
computer met de interface aan de Viacount radarsensor. Klem de Viacountbatterij vast en schakel de radarsensor in.
Start het ViaTerm terminalprogramma via het „ViaGraph“ symbool op uw
Windows – Desktop.
Bij het eerste gebruik van het „ViaGraph“
en „ViaTerm“ – programma moet de
taalversie via een weergegeven taalkeuzelijst
vastgelegd worden.
In het volgende dialoogvenster klikt u op
Gegevens met ViaTerm uitlezen en dan
op OK , zie afbeelding 4.
Daarna verschijnt het eerst lege ViaTerm in/uivoervenster, zie afbeelding 5.
Start het zoeken naar de aangesloten
viacount II via de knop “Opnieuw met
apparaat verbinden . Bij de volgende vraag
kiest u „Automatisch“.
Het programma overloopt alle seriële interfaces op zoek naar bekende apparaten en
modems. Als meerdere aangesloten apparaten gevonden worden, selecteert u viacount II
in de lijst.

Afbeelding 4: Programmakeuze

Als de verbinding tot stand gekomen is, verschijnt het viacount II inschakelbericht in het
ViaTerm in/-uitvoervenster, zie ook afbeelding 5.

Afbeelding 5: Viacount II inschakelbericht en hoofdmenu

Pagina 6 van 21

via
traffic
controlling
GmbH

Viacount II Bedieningshandleiding

Door viasis 3000 gestuurde berichten en menu’s worden in het venster weergegeven. De knop
Viacount II gegevens uitlezen is nu actief en kan hiervoor aangeklikt worden.
In het ViaTerm in-/uitvoervenster kunt u nu uw gegevens in Viacount II invoeren of
noodzakelijke wijzigingen van de parameters uitvoeren, zie ook hoofdstuk 3.1, Instellen van
de Viacountparameters.
Verdere tips over het ViaTerm programma vindt u bij de ViaTerm online-hulp1 in het menu
„Help - Handleiding“.

2.5 Dataverbinding via een USB-RS232 adapter
Bij gebruik van een USB-RS232 adapter sluit u de adapter op de USB-interface aan. Naargelang het Windows-besturingssysteem wordt de beschikbaarheid van een nieuw USB-apparaat
onmiddellijk herkend, weergegeven en er wordt u gevraagd een apparaatdriver te installeren.
Tips voor de installatie van de USB-interfacedriver voor het respectievelijke Windowsbesturingssysteem vindt u in de handleiding van de USB-RS232 adapter en de bijgevoegde
cd-rom met driverbestanden.
Onder „Start Instellingen - Configuratiescherm - Systeem“ kan gecontroleerd worden of
de USB-interface resp. de driver correct geïnstalleerd werd en de USB-interface als seriële
COM poort geregistreerd werd.
De positie van „Apparaatbeheer varieert helaas
naargelang het Windows-besturingssysteem. Onder Windows 2000/XP is hij in het register
„Hardware“ te vinden, zee afbeelding 6.

Afbeelding 7: USB-RS232 adapter
vermelding bij Apparaatbeheer

Afbeelding 6: Systeemeigenschappen
1

Voor de weergave van de hulpdocumenten hebt u een geïnstalleerde versie van Adobe Acrobat Reader Versie 3
of hoger nodig. Op het internet vindt u Adobe onder www.adobe.com.
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Bij „Apparaatbeheer zoekt en opent u „Poorten (COM & LPT)“. De geïnstalleerde USBRS232 adapter moet hier vermeld staan en bij een COM Port ingedeeld zijn, zie “Profilic
USB-to-Serial Bridge (COM6)” in afbeelding 7.
Als u de USB-RS232 adapter later op een andere USB-poort van uw computer aansluit, moet
de driver voor deze USB-aansluiting opnieuw geïnstalleerd worden, zodat u o.a. meerdere
aansluitingen bij Apparaatbeheer aantreft.
Verbind de USB-RS232 adapter en Viacount II met de bijgeleverde RS232 interfacekabel,
sluit de batterij aan en ga verder zoals in hoofdstuk 2.5 beschreven is.

2.6 Uitlezen van de meetgegevens
Voor het uitlezen van de meetgegevens moet de verbinding met Viacount II goed werken, zie
afbeelding 5, hoofdstuk 2.4 . Klik op de knop Viacount II gegevens uitlezen .
Het onder afbeelding 8
getoonde dialoogvenster
Bestand opslaan
verschijnt.
De bestandsnaam wordt
door
Viacount
voorgesteld en luidt
bijv. „vc300107.077“,
waarbij de afkorting
„vc“ voor Viacount
staat, „300107“ voor de
datum 30 januari 2007
en
een
doorlopend
nummer, dat met iedere
overdracht met één
verhoogd wordt, als
bestandsnaamextensie.
Afbeelding 8: Dialoogvenster bestand opslaan

Om het overzicht over een groot aantal bestanden te bewaren, is het raadzaam, de door
Viacount gegenereerde eenvoudige bestandsnamen aan te vullen met de meetplaats, de straat,
het huisnummer en evt. de rijrichting. Breid de opgegeven naam „vc300107.077“ bijv. uit tot
„Leverkusen-Maybachstr39-FR-Köln-300107.077“.
In het dialoogvenster kan via de knoppen van de „Opslaan in: “ regel de gewenste
directory gekozen en evt. ook nog een nieuwe directory voor uw meetgegevens
aangelegd worden, zie symbool rechts.
Met de knop „Opslaan“ start u het uitlezen van de meetgegevens in het aangeduide bestand.
Via de balk in de statusbalk van het ViaTerm programma kan de voortgang van het uitlezen
gevolgd worden.
Na de transmissie wordt de opslag van de data gemeld en gevraagd, of de data uit het
geheugen gewist moeten worden. Met „J“ worden de opgeslagen voertuigdata in het
flashgeheugen definitief gewist, met „N“ blijven de data behouden en nieuwe voertuigdatasets worden bij de reeds opgeslagen data gevoegd.
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2.7 Controleren en wissen van opgeslagen meetgegevens
Het opvragen van de opgeslagen meetgegevens gebeurt via het submenu 1. Gegevens
download in het hoofdmenu, zie afbeelding 5.
De Viacount toont eerst het aantal opgeslagen voertuigen. Zijn er geen waarden opgeslagen,
dan wordt met de melding “ Geen telgegevens!” onmiddellijk naar het hoofdmenu
teruggekeerd.
Zijn er meetgegevens opgeslagen, dan verschijnt de melding:
Aantal voertuigen: 3604041
Start modem data transmisie nu!
Of
Download ASCII voertuigen gegevens (J/N)?
De aangeboden ASCII-gegevensoverdracht dient alleen ter controle van opgeslagen
meetwaarden. De ASCII-gegevensoverdracht start u met de invoer J. Ze is relatief traag en
niet door een controlegetal beveiligd.
Een uitvoer van enkele gegevensrecords via de ASCII-overdracht zou er bijv. als volgt
kunnen uitzien:
-11;101;0.00;25.10.04;12:04:23
11;86;1.03;25.10.04;12:04:24
-31;480;2.21;25.10.04;12:04:27
45;382;0.86;25.10.04;12:04:28
-28;687;0.78;25.10.04;12:04:29
-31;490;0.77;25.10.04;12:04:30
Wis telgegevens (J/N)?
Het precieze formaat van de ASCII-gegevens wordt beschreven in hoofdstuk 3.3.1.
Na de overdracht van de voertuiggegevens of als de vraag
N wordt beantwoord, volgt de vraag

voertuigen gegevens (J/N)? met

Wis telgegevens (J/N)?
Met J worden de opgeslagen voertuiggegevens definitief uit het flashgeheugen verwijderd.
Als N wordt geantwoord, blijven de gegevens bewaard en worden nieuwe
voertuiggegevensrecords aan de reeds opgeslagen gegevens toegevoegd.
Indien u voor om het even welke reden een datatransmissie moet afbreken, onderbreekt u de
kabelverbinding, start u het terminalprogramma opnieuw en sluit u de kabel weer aan.
De Viacount II kan tijdens de gegevensoverdracht nieuwe voertuiggegevens opslaan. Maar
alleen het aantal voertuiggegevens dat voor het begin van de overdracht werd medegedeeld,
wordt overgedragen.

1

360404 voertuigen bij vol 4MB-dataflashgeheugen
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3 Viacountparameters en programma-eigenschappen
3.1 Instellen van de Viacountparameters
Als in het hoofdmenu 3 wordt geselecteerd, verschijnt het parametermenu met de weergave
van de huidige waarden.
Parameters:
1. Systeem tijd = 14:12:46
2. Systeem datum = 25.10.04, maandag
3. Start van de meeting = onmiddellijk
4. Gedetecteerde richting = naderend
5. Correctie factor = 1.4142
6. Radar reikwijdte = 6%
7. Terug
Uw keuze (1 tot 7)?

Selecteer voor een meting
• evt. een uitgesteld meetbegin;
• de gewenste, te registreren rijrichting;
• naargelang de meetpositie de (snelheids-) correctiefactor en de reikwijdte van de radar in.
De gegevens van de realtimeklok kunnen maximaal een minuut per maand afwijken en dienen
dienovereenkomstig af en toe gecontroleerd te worden.
3.1.1 Systeem tijd
De systeemtijd kan met punt 2 in het Parameter-menu tot op de seconde nauwkeurig
(hh:mm:ss) worden ingesteld op een tijd tussen 00:00:00 uur en 23:59:59 uur.
De systeemdatum is programmeerbaar in het kort datumformaat (dd/mm/jj) van 01/01/(20)00
tot en met 31/12/(20)20. De Viacount controleert alle ingevoerde datumwaarden, inclusief
schakeljaarcorrectie, tot en met deze datum op hun juistheid.
Foutief ingevoerde waarden, zoals verkeerde scheidingstekens, ontoelaatbare tijd- of
datumwaarden, worden opgevangen door een herhaling van de vraag om deze waarden in te
voeren.
De realtimeklok in het apparaat die de systeemtijd bepaalt, werkt ook bij een ontlade
hoofdbatterij voort op de interne back-upbatterij van de Viacount.
3.1.2 Meetbegin
Het meetbegin kan maximaal een week worden uitgesteld. In deze periode wordt de
radarsensor in de energiespaarmodus geschakeld, zie hoofdstuk 5.2.
Zijn reeds meetgegevens opgeslagen, dan kan een vertraging van het meetbegin pas worden
ingevoerd na het verwijderen van deze gegevens.
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Als punt 3 in het Parameter-menu wordt geselecteerd, kan de weekdag van het meetbegin
worden ingesteld.
Start van de meeting:
1. zondag
2. maandag
3. dinsdag
4. woensdag
5. donderdag
6. vrijdag
7. zaterdag
8. onmiddellijk
Uw keuze (1 tot 8)?
Tijd (hh:mm) = 06:00

Na het selecteren van een weekdag dient de tijd tot op de minuut nauwkeurig “hh:mm” te
worden ingevoerd met een waarde van 00:00 tot 23:59. Vanaf dit ogenblik zullen dan
voertuiggegevens in het geheugen worden opgeslagen. Het apparaat mag voor het meetbegin
ook uitgeschakeld zijn. Is het apparaat op het ingestelde meetbegin nog uitgeschakeld, dan
begint de meting pas als het apparaat weer wordt ingeschakeld.
De optie 8. onmiddellijk maakt een reeds ingestelde vertraging van het meetbegin ongedaan.
De registratie van voertuiggegevens begint dan onmiddellijk.
3.1.3 Geregistreerde rijrichting
Na de selectie van 4. Gedetecteerde richting in het Parameter-menu verschijnt de
onderstaande keuzemogelijkheid.
Gedetecteerde richting:
1. naderend
2. verwijderend
3. beide richtingen
Uw keuze (1 tot 3)?

De gegevens van de voertuigen die in de geselecteerde richting rijden, worden geregistreerd
en opgeslagen. Bij de selectie beide richtingen worden de gegevens van zowel de
tegemoetkomende als de wegrijdende voertuigen geregistreerd en opgeslagen.
3.1.4 Correctie factor
Een dopplerradar meet bewegingen parallel aan de as van zijn stralenbundel. Maken de
bewegingsas en bundelas een hoek, dan moet de gemeten snelheid met een correctiefactor
worden aangepast. Hierbij geldt:
v = vmeet / cosinus (meethoek)
De voor de meetpositie specifieke correctiefactoren worden onder punt 4 in het Parametermenu meteen vermeld.
Montage positie:
Zijwaarts (45°)
Zijwaarts -overhead (45°,20°)
Overhead (33°)

1.4142
1.4407
1.1936

Correctie factor =
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Voer hier de correctiefactor voor de meetpositie waarin de Viacount bevestigd is in, alvorens
de meting te beginnen. De Viacount aanvaardt voor de correctiefactor waarden tussen 0.0000
en 9.9999.
Daar bij de gekozen meetmethode van de Viacount de snelheid in het midden van de straal
wordt berekend, moet de horizontale meethoek niet met de openingshoek van de antenne
worden gereduceerd.
3.1.5 Radar reikwijdte
Als in het Parameter-menu 6 wordt geselecteerd, dient de deelfactor voor het bereik
betrokken op 100% te worden ingevoerd:
Let op: Een wijziging van de 25% radarbereik
kan ongewenste neveneffecten hebben!
Radarbereik (100%/n, n = 1,2,4,8,16) n =

Alleen de vermelde deelwaarden worden door het programma geaccepteerd.
Naargelang de gekozen meetpositie moet de radarreikwijdte op 6 % bij zijdelingse meting of
25 % bij zijdelings overhoofdse meetpositie ingesteld worden, zie hoofdstuk 2.1.1 en 2.1.2.
De reikwijdte van de radar beïnvloedt ook de gemeten voertuiglengtewaarden door uitzetting
of versmalling van het registratieveld.

3.2 Testfuncties
Vanuit het in hoofdstuk 2.4 weergegeven hoofdmenu geraakt u via 2. Testfuncties in het
testfunctiemenu.
Testfuncties
1. Radar online gegevens output
2. Event protocol
3. Batterij
4. Flash geheugen
5. Terug
Uw keuze (1 tot 5)?

3.2.1 Radar online gegevens output
Met de testfunctie Radarmeetgegevens kunnen voertuiggegevens ter plaatse naar een
aangesloten computer worden geëxporteerd en bekeken.
Met de selectie 1 in het menu Testfuncties begint de uitvoer van de meetwaarden:
Uitvoer radarmeetwaarden
Volgorde:
snelheid; lengte; tijdsafstand; datum; tijd
Annuleer met de toets <Escape>
36;253;0.00;25.10.04;16:37:04
43;314;2.20;25.10.04;16:37:06
-45;309;0.93;25.10.04;16:37:08
37;298;1.51;25.10.04;16:37:10

Per voertuig wordt een regel weergegeven. De eerste waarde is de gemeten snelheid. Bij
wegrijdende voertuigen is deze altijd voorzien van een negatief voorteken.
Pagina 12 van 21

via
traffic
controlling
GmbH

Viacount II Bedieningshandleiding

De tweede waarde is de gemeten voertuiglengtewaarde; het is de zogenoemde elektrische
lengte van het voertuig in de radarstraal. Deze waarde is goed geschikt voor de
voertuigclassificatie, maar kan slechts met complexe berekeningen de fysieke lengte van het
voertuig opleveren.
De derde waarde duidt de tijdsafstand tot het vorige voertuig (nettotijdsafstand) in seconden
aan. Voor het eerste voertuig na het inschakelen van het apparaat bedraagt deze waarde nul. Is
de tijdsafstand groter dan 655 seconden, dan wordt de waarde eveneens terug op nul gezet.
Daarna volgen de datum en het tijdstip van de voertuigmeting.
Tijdens de uitvoer van de meetgegevens worden tegelijkertijd nieuwe meetgegevens
opgeslagen, als het meetbegin bereikt is, zie hoofdstuk 3.1.2. Dit wil zeggen dat de gemeten
voertuiggegevens tijdens een lopende meting altijd kunnen worden bekeken, zonder dat dit
een onderbreking van de meting veroorzaakt.
De ViaGraph analysesoftware voert de indeling in voertuigklassen zoals personenwagen,
bestelwagen, vrachtwagen,… automatisch uit volgens de frequentiepiek van de gemeten
personenwagens, waarvan de gemiddelde lengte bij 4,6 meter ligt, in de
lengtefrequentieverdeling van de meetgegevens. Indien deze functie niet bruikbaar is, omdat
op de meetplaats bijv. geen personenwagens rijden (fietspad) of de meting te kort is, kunnen
met deze functie op de meetplaats de typische gemeten voertuiglengtewaarden voor een
voertuigklasse berekend en later in ViaGraph manueel ingebracht worden.
Voor de meetpositie zijdelings en zijdelings overhoofds geven onderstaande tabellen
informatie over de, voor de fysische lengte typisch berekende elektrische lengtewaarden voor
de standaard in de analyse gebruikte voertuigklassen:
Fiets,
Personena Bestelwagen,
motorfiets
uto
camper
Fysieke lengte
Afstand tot rijbaan

< 2,5 m

< 5,2 m

<9m

Vrachtwag Vrachtwagen +
en, bus
aanhangwagen
< 12 m

> 12 m

zijwaartse bevestigingspositie tegemoetkomend verkeer

0,5 m

< 290

< 550

< 700

< 1000

> 1000

1m

< 322

< 600

< 750

< 1080

> 1080

1,5 m

< 354

< 650

< 800

< 1160

>1160

2m

< 386

< 700

< 850

< 1240

> 1240

2,5 m

< 418

< 750

< 900

< 1320

> 1320

3m

< 450

< 800

< 950

< 1400

> 1400

zijwaartse bevestigingspositie wegrijdend verkeer
0,5 m

< 350

< 700

< 850

< 1150

> 1150

1m

< 400

< 750

< 920

< 1220

> 1220

1,5 m

< 450

< 800

< 990

< 1290

> 1290

2m

< 500

< 850

< 1060

< 1360

> 1360

2,5 m

< 550

< 900

< 1130

< 1430

> 1430

3m

< 600

< 950

< 1200

< 1500

> 1500
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De tabel voor de bevestigingspositie “zijwaarts bovenhoofds” is als volgt:
Fiets,
Personena Bestelwagen,
motorfiets
uto
camper
Fysieke lengte
Afstand tot rijbaan

< 2,5 m

< 5,2 m

<9m

Vrachtwag Vrachtwagen +
en, bus
aanhangwagen
< 12 m

> 12 m

zijwaartse bevestigingspositie tegemoetkomend verkeer

1m

< 250

< 450

< 650

< 870

> 870

1,5 m

< 270

< 475

< 675

< 900

> 900

2m

< 290

< 500

< 700

< 930

> 930

2,5 m

< 310

< 525

< 725

< 960

> 960

3m

< 330

< 550

< 750

< 990

> 990

zijwaartse bevestigingspositie wegrijdend verkeer
1m

< 290

< 500

< 750

< 850

> 850

1,5 m

< 310

< 550

< 775

< 900

> 900

2m

< 330

< 600

< 800

< 1000

> 1000

2,5 m

< 350

< 600

< 800

< 1000

> 1000

3m

< 370

< 600

< 800

< 1000

> 1000

Met de Esc-toets wordt de uitvoer van de radarmeetgegevens beëindigd en keert het
programma naar het menu Testfuncties terug.
3.2.2 Logboek
In het gebeurtenislogboek wordt een reeks status- en foutmeldingen bijgehouden, die van de
systeemdatum en -tijd worden voorzien. Het gebeurtenislogboek is als een circulair geheugen
georganiseerd, waarin maximaal 32 meldingen worden bewaard. Overstijgt het aantal
meldingen de 32, dan worden de oudste meldingen overschreven, d.w.z. dat een regelmatig
wissen van het geheugen niet absoluut noodzakelijk is.
Het formaat van de logboekmeldingen is: gebeurtenisnummer; datum; tijd.
De volgende statusmeldingen worden door de Viacount in het gebeurtenislogboek
bijgehouden:
• Gebeurtenisnummer 01 = inschakelmelding
Wordt bij elke inschakeling van het apparaat als een gebeurtenis in het logboek
geregistreerd.
• Gebeurtenisnummer 02 = fabrieksinitialisatie
Wordt eenmalig bij de eerste inschakeling in de fabriek als gebeurtenis geregistreerd.
Daarna mag deze melding niet meer optreden. Mocht deze melding zich toch opnieuw
voordoen, dient het apparaat na overleg te worden ingezonden.
• Gebeurtenisnummer 03 = meetbegin
Deze melding wordt bij elk meetbegin, d.w.z. bij het opslaan van de eerste
voertuiggegevensrecord, in het logboek geregistreerd met systeemdatum en -tijd.
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• Foutnummer 11 = realtimeklok defect
Er is een fout opgetreden bij het lezen of schrijven van de interne realtimeklokmodule. Als
deze melding optreedt, dient het apparaat na overleg te worden ingezonden.
• Foutnummer 19 = flashgeheugen vol
Als de laatste vrije geheugenplaats in het flashgeheugen beschreven is, wordt deze melding
in het gebeurtenislogboek genoteerd. Nieuwe voertuiggegevens worden genegeerd. Pas na
het verwijderen van de opgeslagen meetgegevens kunnen weer nieuwe voertuiggegevens
worden geregistreerd.
• Foutnummer 20 = watchdogfout
Er is een fout opgetreden in het programmaverloop. De diepere oorzaak kan eventueel een
defecte hardwarecomponent zijn. Als deze melding optreedt, dient het apparaat na overleg
te worden ingezonden.
• Foutnummer 21 = brown-outfout
Aan de processor van de geheugenmodule werd een onderspanning vastgesteld. Daarom
werd een herstart (reset)van de processor uitgevoerd. Als dit zich herhaald voordoet, dient
het apparaat na overleg te worden ingezonden.
• Foutnummer 22 = flashgeheugenchip niet herkend
De ingebouwde flashgeheugenchip werd niet herkend. Als deze melding optreedt, dient het
apparaat na overleg te worden ingezonden.
3.2.3 Meting van de accuspanning
Met punt 3 in het menu Testfuncties kan de accuspanning worden gemeten, zolang de
uitschakeldrempel van het apparaat bij 10,7 volt niet wordt onderschreden.
Batterij spanning = 12,1 volt

Het mogelijke meetbereik ligt tussen 5 volt en 30 volt, met een resolutie van 0,1 volt. De
eindspanning van een volledig geladen 17Ah-accu bedraagt ongeveer 13,8 volt. De
uitschakeldrempel van de diepontladingsbeveiliging ligt bij ca. 10,7 volt. Bij deze spanning is
de accu bijna leeg en wordt de Viacount uitgeschakeld, om te verhinderen dat de accu onder
deze spanning ontlaadt en daarbij chemisch wordt vernield.
3.2.4 Flashgeheugentest
De testfunctie Flashgeheugentest maakt de controle van de flashgeheugenmodule mogelijk.
De uitvoer van de test via punt 4 in het menu Testfuncties zou er als volgt kunnen uitzien:
4 megabyte dataflash geïnstalleerd
Let op: flashgeheugentest wist meetgegevens en logboek
Doorgaan (J/N)?J
Wis flashpagina: 4096 ok
Schrijf flashpagina: 4096 ok
Eerst wordt de grootte van de geheugenmodule in megabyte gemeld. Momenteel is het
gebruik van flashmodules van 4, 8 en binnenkort ook 16 megabyte mogelijk.
De gebruikte flash-RAM-modules hebben een levensduur van meer dan 100.000 schrijfcycli,
wat bij de Viacount overeenkomt met de som van de metingen en inschakelprocessen.
Pagina 15 van 21

via
traffic
controlling
GmbH

Viacount II Bedieningshandleiding

Om de module te testen is het noodzakelijk deze volledig te wissen, zodat alle opgeslagen
meetgegevens en het gebeurtenislogboek verwijderd worden. Pas als de vraag “Doorgaan
(J/N)” met “J” wordt beantwoord, start de test.
Bij de test wordt elke geheugenpagina van de module gewist. Vervolgens wordt gecontroleerd
of de pagina daadwerkelijk leeg is. Daarna wordt elke pagina beschreven en wordt het
resultaat opnieuw gecontroleerd. Is de test succesvol, dan verschijnt achter de test “ok”. Als er
een fout optreedt, wordt de test bij de defecte pagina afgebroken en verschijnt de melding
“Fout”.
De test vraagt relatief veel tijd en duurt bij 4 megabyte reeds 2-3 minuten. De test kan niet
onderbroken worden.

3.3 Formaat van de gegevensuitvoer
3.3.1 ASCII-gegevensuitvoer
Het uitvoerformaat van de ASCII-gegevensuitvoer wordt gebruikt bij de uitvoer van de
meetgegevens uit het geheugen (Gegevens download), bij de uitvoer van actuele
voertuiggegevens (Radar online gegevens output) en bij de aanmaak van een ASCII-bestand
bij het inlezen van de binaire gegevens in de analysemacro.
Per voertuig wordt een regel uitgevoerd. Elke regel eindigt met de karakters <CR><LF>1.
-45;309;0.93;25.10.04;16:37:08

De eerste waarde voor de snelheid is bij wegrijdend verkeer altijd van een negatief voorteken
voorzien. Tegemoetkomend verkeer krijgt geen voorteken. De waarde (0-255 km/h) wordt net
zoals de waarde voor de voertuiglengte (0-65535 eenheden) met een variabele breedte
uitgevoerd. De waarde van de nettotijdsafstand (0,00-655,0 s) wordt met een variabele breedte
voor de komma en 2 cijfers na de komma met uitgevoerd.
Daarna volgen de waarden voor datum (tt/mm/jj) en tijd (hh:mm:ss), elk 8 ASCII-tekens
breed met datumscheidingsteken (/) resp. tijdscheidingsteken (:).
Alle individuele waarden van de voertuiggegevensrecord worden met puntkomma’s (;)
gescheiden.
3.3.2 Binair dataformaat
In het Viacountdatageheugen en in de met Ymodem overgedragen binaire meetbestanden is
een voertuiggegevensrecord 12 byte lang.
Zo komt de ASCII-voertuiggegevensrecord:

-34;382;255,76;26.10.04;15:10:38

overeen met de hexadecimale tekenreeks:

DE FF 7E 01 E8 63 1A 0A 04 0F 0A 26

Snelheid, voertuiglengte en nettotijdsafstand zijn als 16 bit lange hexadecimale hele getallen
(integer) gecodeerd in de volgorde: eerst low byte, dan high byte. Voor de weergave van
negatieve snelheden wordt het een-complement gebruikt. De waarde van de nettotijdsafstand
wordt in eenheden van 10 ms vermeld.
De waarde dag, maand, jaar, uren, minuten en seconden zijn als 8 bit lange hexadecimale hele
getallen gecodeerd.

1

“Carriage Return, Line Feed”, wagenterugloop en nieuwe regel
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4 Gegevensanalyse
De gegevensanalyse gebeurt met de bijgeleverde analysesoftware „ViaGraph“. De installatie
van het analyseprogramma „ViaGraph“ en van het communicatieprogramma „ViaTerm“ werd
reeds in hoofdstuk 2.3.1 beschreven.
Een uitgebreide beschrijving van de analyses vindt u na het opstarten van het programma
„ViaGraph“ in het menu Help Handleiding.

5 Apparaateigenschappen
5.1 Meetfouten
Belangrijk voor het aanhouden van de hieronder vermelde foutgrenzen is het naleven van de
tips over de opstelling van Viacount in hoofdstuk 2.1 e.v. en de juiste instelling van de
meetpositie in de analyse, zie ook ViaGraph online hulp.
Foutpercentages voor de bidirectionele meting of de meting van meerdere rijstroken in een
rijrichting zijn wegens de in hoofdstuk 2.2 genoemde redenen niet mogelijk.
Meting

Meetfout

Snelheid v

v < 100 km/h, ∆ v < ± 3 km/h
v > 100 km/h, ∆ v < ± 3%

Voertuigaantal n

∆ n < 1%

Voertuigclassificatie nklasse

∆ nklasse < 5%

Naast elkaar rijdende voertuigen (motorfietsen of fietsen) kunnen niet correct worden geteld;
hetzelfde geldt voor inhalende voertuigen.
De classificatie van de voertuigen is gebaseerd op de meting van de zogenoemde elektrische
lengte van de voertuigen in de straal. Voertuigen of voertuigen met aanhangwagens die in
hetzelfde lengtebereik liggen, zoals bijv. bussen, vrachtwagens en personenauto’s met
aanhangwagens, kunnen niet gescheiden van elkaar worden geclassificeerd.

5.2 Elektrische looptijd
De Viacount heeft in meetbedrijf maximaal 50 mA en buiten de meettijd in de
energiespaarmodus maximaal 20 mA nodig.
Met de geïnstalleerde accucapaciteit kan de looptijd eenvoudig worden berekend met
volgende formule:
looptijd = accucapaciteit/stroomverbruik
Bij een constante meting en volle 17Ah-loodgelaccu bedraagt de
looptijd = 17 Ah / 50 mA = 340 uren = 14 dagen

5.3 Laden van de loodgelaccu’s
De accu is leeg als zijn spanning 10,7 V of minder bedraagt. De Viacount wordt ongeveer bij
deze spanning door de diepontladingsbeveiliging van de accu gescheiden. Om blijvende
schade aan de accu te voorkomen, dient deze onmiddellijk te worden opgeladen.
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Accu s mogen alleen in geladen toestand worden bewaard!
Daar de zelfontlading van de door ons geleverde accu’s met 0,1% per dag zeer laag is, kunnen
opgeladen accu’s ook voor langere perioden (1/2 jaar) worden opgeslagen.
Voor het laden moet de bijgeleverde lader worden gebruikt. Deze schakelt bij het bereiken
van de eindspanning van ongeveer 13,8 volt automatisch uit. Wordt de accu slechts tot een
duidelijk lagere spanning dan de eindspanning opgeladen, dan dient men er rekening mee te
houden dat de accu eventueel defect is.
Worden ongeregelde laders van andere producenten gebruikt, dan wordt de accu bij
overschrijding van de eindspanning van 13,8 volt door ontleding van de elektrolyt
onomkeerbaar chemisch vernield.
De laadtijd tot 90% van de accucapaciteit bedraagt bij een volledig ontlade 17Ah-accu met de
door ons geleverde, bijbehorende lader (laadstroom 1,8 ampère) ca. 12 uren. De complete
lading tot 100% van de accucapaciteit (laadcontrolelampje dooft) kan aanzienlijk langer
duren.
Een nieuw aangesloten accu moet wegens de hystere van de diepontladingsbeveiliging meer
dan 11,7 volt spanning geven om de Viacount in te schakelen.

5.4 Netaansluiting 230 volt wisselspanning
Bij de Viacount met 230V-netaansluiting dient men er rekening mee te houden dat de backupbatterij tijdens de werking niet mag worden verwijderd. De back-upbatterij garandeert de
werking voor ca. 7 dagen in het geval van een netuitval, en verhindert een beschadiging van
de elektronica door een mogelijke stijging van de klemspanning van de 230V-adapter.
Bij aansluiting op een net van tijdelijke aard, bijv. bij lichtmasten, wordt de accu ’s nachts
geladen en voorziet hij de Viacount overdag van energie.
Bij een sterk door boventonen verontreinigd net, moet met het oog op de vlekkeloze werking
een boventoonnetfilter voor het apparaat worden geschakeld.

5.5 Waterdichtheid
De Viacountbuitenkast is slechts bedoeld als bescherming tegen regenwater en mechanische
bescherming van de bekabeling. Spat- of condenswater wordt door de ventilatiegaten in de
bodem van de kast afgevoerd.
De afzonderlijke componenten in de buitenkast hebben de beschermingsgraad IP 65 en zijn
dus water- en stofdicht.

5.6 Onderhoud en reiniging
De Viacount is onderhoudsvrij, alleen de correcte zitting van de dichtingen van de kastdeuren
moet af en toe worden gecontroleerd.
Let op! Een reiniging van de buitenkast mag uitsluitend met een zeepsopje gebeuren.

6 Transport en verpakking
6.1 Uitpakken/verpakken
Bewaar a.u.b. de originele verpakking; een eventuele retourzending mag alleen in de originele
verpakking gebeuren. Bij een onvoldoende verpakking treedt vaak transportschade op. De
verzekeringsmaatschappijen van de transportbedrijven weigeren in dit geval elke
aansprakelijkheid.
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Wij nemen verpakkingen ook graag terug, mochten deze wegens plaatsgebrek niet kunnen
worden bewaard.

6.2 Transportschade
Verpakking beschadigd
In aanwezigheid van de afleverende chauffeur uitpakken en door hem de schade op de
vrachtbrief laten bevestigen.
Verpakking onberispelijk, inhoud beschadigd
Onmiddellijk de transporteur op de hoogte stellen en een bezichtiging aanvragen. De schade
op de vrachtbrief laten bevestigen.
Belangrijk: In elk geval dient, om het verlies van schadevorderingen op de transporteurs te
voorkomen, de schade binnen de 24 uur aan de transporteur te worden gemeld. De
afgeleverde apparaten moeten tot de bezichtiging door de verzekeraar in onveranderde
toestand bij u blijven.

6.3 Voorbereiding voor verzending/Terugzending/Verwijdering
Foutbeschrijving
Voor een snellere bewerking van uw reparatieaanvraag verzoeken wij u een korte schriftelijke
foutbeschrijving te geven en de contactpersoon te noemen voor het geval wij nog vragen
zouden hebben.
Verpakking
Om het risico van transportschade zo klein mogelijk te houden, mag de installatie in het
algemeen alleen in de complete (!) originele verpakking worden verzonden. Mocht u geen
opbergplaats voor de verpakking hebben, nemen wij deze ook graag terug.
Indien de originele verpakking of delen ervan niet meer voorhanden zijn, is het
aanbevelenswaardig een lege originele verpakking (alleen compleet verkrijgbaar) bij ons te
bestellen.
Afhalen
Wij kunnen apparaten tegen voordelige tarieven door onze transporteur bij onze klanten laten
afhalen. Bel ons en wij zorgen voor een afhaling.
Verwijdering
Afgedankte toestellen worden door ons gratis verwijderd. De afgedankte toestellen moeten
ons franco huis toegestuurd worden. Gelieve de toestellen duidelijk met „voor verwijdering“
te markeren.

7 CE-conformiteit, goedkeuring en notificatie
7.1 Goedkeuring en notificatie
De Viacount is volgens de normen EN 300440 en EN 301489 getest en in de staten van de
Europese Unie inclusief Zweden en Noorwegen goedgekeurd.
Individuele goedkeuringen of vergunningen zijn binnen de EU niet noodzakelijk.
Gebruiksbeperkingen in de EU-staten zijn momenteel niet bekend.
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Een notificatie volgens de EU-richtlijn 1999/5/EG (R&TTE) is bij zendinstallaties van de
apparaatklasse 1 niet noodzakelijk, daar deze apparaten binnen een voor heel Europa
geharmoniseerde frequentieband (24,15-24,175 GHz) uitzenden. In Zwitserland behoort de
Viacount tot de zendinstallaties die volgens artikel 9 alinea 1 van de verordening van 14 juni
2002 op de radiozendinstallaties (FAV) niet moeten worden aangemeld.

7.2 CE-conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring
conform de richtlijn 1999/5/EG (R&TTE), de richtlijn 2002/95/EG (ROHS) en de Duitse wet op radio-installaties en
telecommunicatiesystemen (FTEG)

De fabrikant:
Via traffic controlling GmbH
verklaart dat het product:
Viacount (inclusief de radardetector Falcon Solar)
Gebruiksdoeleinde:
verkeersteller
Type:
zendinstallatie
Apparaatklasse:
1
bij beoogd gebruik voldoet aan de fundamentele eisen van §3 en de overige desbetreffende
bepalingen van de FTEG (artikel 3 van de richtlijn R&TTE).
- Gezondheid en veiligheid conform §3.1.1 (R&TTE artikel 3.1a, veiligheidseisen volgens EUlaagspanningsrichtlijn 1973/23/EG)
- Veiligheidseisen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit §3.1.2 (R&TTE artikel 3.1b resp.
EU-richtlijn 2004/108/EG)
- Etherinterface bij radio-installaties conform § 3 (2) (artikel 3(2))
Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN 60950-1: 2006-11+A1: 2007-11

respectering van de fundamentele eisen op
een andere wijze (normen, ...):

EN 55022: 2007-04

Reg TP 321 ZV003 (06/1999)

EN 61000-6-4/-2 :2002-08/2006-03

DIN VDE 0832-100 (HD638S1, BS7987)

EN 50371 (VDE 0848-371): 2001-11
EN 300440-1(V1.4.1)/-2(V1.2.1): 2007-08
EN 301489-1/-3(V1.7.1):2007-04
Het product Viasis 3000 is conform de richtlijn 2002/95/EG (ROHS).
Adres:

Via traffic controlling
Maybachstraße 39
D-51381 Leverkusen

Plaats, datum:

Leverkusen, 10/1/2008

Naam en handtekening:

Dipl.-Ing. (FH) J. Geßler
Technisch directeur
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8 Elektrische/algemene bedrijfsgegevens
Voedingsspanning

12 V met 17Ah-accu
Optionele 230V Netaansluiting

Stroomverbruik @ 12 V

typisch 45 mA, maximaal 50 mA, stand-by 20 mA

Snelheidsmeetbereik

1 – 255 km/h

Geheugencapaciteit

1

4 MB flash-RAM

360360 voertuigen (standaardgeheugen)

8 MB flash-RAM

720808 voertuigen

16 MB flash-RAM

1441404 voertuigen

Seriële data-aansluiting

RS232, 115200 baud, 8 data-, 1 stopbit, no parity

Diepontladingsbeveiliging
accu’s

met hysterese 11,7 V aan / 10,7 V uit

Zekering

motorvoertuigzekering, 1 A in accukabel

Polariteits-/overspanningsbeveiliging

suppressordiode in combinatie met zekering

Bedrijfsduur met 17Ah-accu

> 2 weken doorlopend, typisch 340 h

Bedrijstemperatuur

- 20 °C < T < 60 °C

Afmetingen (H x B x D)

260 x 372 x 2341 mm

Gewicht zonder accu

3,2 kg

inclusief C-bevestigingsprofielrail
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