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näyttötaulut ja toteemit

tekevät pyöräilijöistä kaupunkimaiseman näkyvän osan
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Eco-toteemi: vaikuttava ja huomiota herättävä

Eco-näyttötaulu: siirrettävä ja tyylikäs
Siirrettävä tai kiinteä
Eco-näyttötaulu edistää pyöräilyinfrastruktuuria
ja korostaa vilkkaita pyöräilyreittejä elegantilla ja
selkeällä tavalla.

Eco-toteemi on tehokas ja huomiota herättävä
väline, joka auttaa tekemään pyöräilystä näkyvän
osan kaupunkimaisemaa.

 uunnitellaan asiakkaan toiveiden
S
mukaisesti

Suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti

Helppo kuljettaa ja asentaa

 uuri viestintäpinta (tieto voidaan näyttää
S
toteemin molemmilla puolilla)

Huoliteltu ja tyylikäs

 ptiona taustavalo, joka varmistaa näkyvyyden
O
yöllä

Erittäin pieni virrankulutus
 ksinkertainen konfiguraatio langattoman
Y
serverin ansiosta

Suora tietojen päivitys julkiselle web-sivulle
 elppo konfiguraatio turvallisen bluetoothH
yhteyden kautta

Ilkivallan kestävä
Lahden Eco-toteemi otettiin käyttöön marraskuussa 2016
Kuva: Reijo Onikki, Finn-Raj Oy
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C• Välkkyvä kuva

Date of Design: 20/2/2013

Yksinkertainen
konfiguraatio.
Laskentatiedot lähetetään
langattomasti sensorilta
Eco-näyttötauluun
reaaliajassa.
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Syklister i år

H AVE A N I C E T R I P

B• Eco-näyttötaulu
+ välkkyvä kuva

Cyclistes aujourd’hui

Syklister i dag

(Good to Print + signature + stamp)

50 000

Kannattimelle asennettu,
tehokkaalla akulla
varustettu 12V - 75W:n
aurinkopaneeli
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Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)

FRÅN A TILL B MED CYKEL

Europe | World
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Tekniset tiedot
Mitat: 75 cm x 51 cm x 5 cm
Paino: 8 kg
Vedenpitävyys: IP55
Käyttölämpötila: -30 °C - +50 °C

Cyclistes cette année

3 mallia

Tekniset tiedot
Materiaali: Alumiinirunko ja iskunkestävä polykarbonaatti
(Lexan® Margant-pinnoitteella)

Mitat: 230 cm x 46 cm x 16 cm

Seitsennumeroinen valkoinen LED-näyttö päivä- ja vuosilaskentoihin

Virransyöttö: 24 / 230 V

Mukautuu automaattisesti vallitsevaan valon tasoon

Paino: 100 kg
Vedenpitävyys: IP55
Käyttölämpötila: -30 °C - +50 °C

North America
600-3981 St-Laurent Blvd | Montreal, QC | H2W 1Y5, Canada
Phone: +1-514-849-9779 | Toll Free: 1-866-518-4404

www.eco-counter.com | www.eco-counter.com

Materiaali: Alumiinirunko ja iskunkestävä polykarbonaatti (Lexan®),
antigraffiti-pinnoite ja ruostumaton pinnoite
 uusi-tai kahdeksannumeroinen vihreä LED-näyttö tai pylväsdiagrammi
K
päivä-ja vuosilaskentoihin
Mukautuu automaattisesti vallitsevaan valon tasoon

Tyylikäs ja tarkka

Esimerkkitapauksia
Virastot ja järjestöt tekevät yhteistyötä
kaupunkien kanssa pyöräilyn edistämiseksi

Cycling traffic today
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Erittäin tarkka kaikissa tilanteissa

Cylcing traffic

Cycling traffic this month

Eco-Counterin polkupyörälaskentanäyttötaulut toimivat yhdessä
polkupyöräkaistalle tai pyörätielle näytön viereen asennettujen
ZELT-induktiosilmukoiden kanssa. ZELT-silmukat huolehtivat
pyöräilijöiden rekisteröinnistä, kun taas Eco-NÄYTTÖTAULU tai
Eco-TOTEEMI vastaa laskentojen reaaliaikaisesta näyttämisestä
sekä päivittäisestä ja kumulatiivisesta vuosi-/päivätiedosta.

Raision kaupungissa otettiin Eco-toteemi käyttöön
huhtikuussa 2016. Raision kaupungin ohella myös
Lounais-Suomen ELY-keskus sekä vapaaehtoisen
liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö Liikenneturva
osallistuivat toteemin rahoittamiseen.

Eco-Counterin polkupyörälaskentanäyttötaulut hyödyntävät
ainutlaatuista patentoitua ZELT-teknologiaa, joka on
poikkeuksellisen tarkka kaikissa kokoonpanoissa.

Raision kaupunginjohtajan mukaan toteemin avulla
halutaan lisätä pyöräilyä ja pyöräilyn mukanaan tuomia
hyötyjä, kuten liikkumisen iloa, terveyttä ja positiivisia
ympäristövaikutuksia. Toteemista saatavaa tietoa
on tarkoitus käyttää myös liikenneinfrastruktuurin
parantamiseen.

Sekaliikenne
Sensori jättää
huomioimatta
moottoriajoneuvot
(skootterit, moottoripyörät, henkilöautot, linja-autot jne.).

Vilkas
pyöräliikenne
Vertaansa vailla
oleva tarkkuus,
vaikka pyöräilijät
ajavat ryhmissä
pyöräilyväylillä.

Kuva: Reijo Onikki, Finn-Raj Oy

Etelä-Baltian ohjelma: Pyöräilyn kehittäminen
yhdeksi pääliikkumismuodoksi
Käyttäjäystävällinen ohjelma

Euroopan unionin tuella ABC-projekti (Access By Cycling) pyrkii tekemään pyöräilystä
tasa-arvoisen liikkumismuodon muiden kuljetusjärjestelmien kanssa. Viisi kumppania tekee
yhteistyötä Etelä-Baltian alueella tämän tärkeän projektin eteen. Rostock (Saksa), Gdansk
(Puola) ja Kalmar (Ruotsi) ovat jo asentaneet reaaliaikaisia polkupyörälaskimia kannustaakseen
ihmisiä pyöräilemään.

Eco-Visio: Helppo ja tehokas
tietojen analysointiohjelma
ammattimaisten kaavioiden,
diagrammien ja raporttien
tekemiseen.

Maksimoi vaikuttavuutesi webissä
Julkinen web-sivu on saumaton viestintätyökalu, jonka avulla voit
näyttää yksittäisen laskentapisteen avaintietoja (tietojen näyttö
päivä-, viikko- tai kuukausikohtaisesti, 30 edeltävän päivän tiedot,
vilkkain päivä/viikko/kuukausi sekä päivän, viikon ja kuukauden
keskiarvot).
Eco-TOTEEMISTA tiedot voidaan päivittää 15 minuutin välein.
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Kalmarin Eco-TOTEEMI on
asennettu ostosalueen lähelle.
Näin halutaan rohkaista ihmisiä
käyttämään polkupyörää päivittäisessä
liikkumisessa.

Rostockissa on sekä Eco-TOTEEMIN että Eco-NÄYTTÖTAULUN.
Eco-TOTEEMI on sijoitettu pitkän pyöräilyreitin EuroVelo 7:n varrelle,
joka yhdistää Berliinin Kööpenhaminaan ja joka on myös tärkeä reitti
työmatkaliikenteessä.

KIRJAUDU
OSOITTEESEEN

www.eco-counter.com

Eco-Counter on maailmanlaajuinen
markkinajohtaja pyöräilijöiden ja
jalankulkijoiden laskentateknologioissa.
Eco-Counterin järjestelmiä käytetään yli
45 maassa mukaan lukien Pohjoismaat,

Espanja, Kanada jne.

F inn -R aj O y
Puh. +358 400 335 033
E-mail: reijo.onikki@finnraj.fi
Web: www.finnraj.fi

eco-counter@eco-counter.com

www.eco-counter.com
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