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Miejsce zastosowania

Platforma ANPR firmy Nedap oferuje identyfikację

System ANPR jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań

dalekiego zasięgu poprzez rejestrowanie tablic

związanych z dostępem do pojazdów, w których nie można

rejestracyjnych pojazdów w odległości od 3 do 10 metrów.

stosować identyfikatorów RFID. Jest to idealne rozwiązanie

Kamery do tablic rejestracyjnych firmy Nedap można łatwo

w zakresie dostępu do miasta i parkingu, a także zarządzania

zintegrować z istniejącymi systemami kontroli dostępu

ruchem. System ANPR jest doskonałym rozwiązaniem dla

dzięki komunikacji Wiegand.

zastosowań, w których pojazdy muszą uzyskać dostęp
tymczasowo lub incydentalnie.

Zastosowania

Korzyści
AA - 123 - B

rozwiązanie typu „wszystko w jednym” do
automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych

wyjście wiegand

Granice państw bałtyckich
Zmniejszenie kolejek na granicach Estonii, Litwy
i Rosji.

EU

europejskie biblioteki na pokładzie

dostępne biblioteki krajów na całym świecie

Vodafone Village, Włochy
Pracownicy i goście mają wygodny dostęp

płynna i elastyczna integracja z systemami

do parkingu.

innych firm

Produkty

ANPR Lumo
ANPR Lumo to kamera typu „all-in-one” do tablic rejestracyjnych. Dzięki zasięgowi
działania od 2 do 10 metrów zaawansowana kamera zapewnia płynne rozpoznawanie
pojazdów. Przyjazny dla użytkownika interfejs sieciowy umożliwia łatwą konfigurację
systemu i oferuje wbudowane funkcje kontroli dostępu do pojazdów. Typowe
zastosowania obejmują aplikacje z barierą ochronną i swobodnym przepływem.
Algorytmy głębokiego uczenia się umożliwiają uzyskanie wysokiej dokładności zarówno
w regionach stosujących wspólne formaty tablic rejestracyjnych, takich jak Europa,
jak i niestandardowe formaty tablic rejestracyjnych, np. w USA i regionie Pacyfiku.

ANPR Access V2 Short-Range
ANPR Access V2 Short-Range to kamera do tablic rejestracyjnych typu „wszystko
w jednym” zawierająca wbudowane oprogramowanie, analizator i promiennik podczerwieni.
Dzięki zasięgowi działania od 3 do 6 metrów zaawansowana kamera zapewnia płynny ruch
drogowy. Obsługiwane są interfejsy komunikacyjne RS485, Wiegand i Ethernet.

ANPR Access V2 Long-Range
ANPR Access V2 Long-Range to kamera do tablic rejestracyjnych typu „wszystko
w jednym”, zawierająca wbudowane oprogramowanie, analizator i promiennik
podczerwieni. Dzięki zasięgowi działania od 6 do 10 metrów zaawansowana
kamera zapewnia płynny ruch drogowy. Obsługiwane są interfejsy komunikacyjne
RS485, Wiegand i Ethernet.
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