SeeMe
Aktywne przejœcie dla pieszych
SeeMe to wysokiej klasy aktywny system
przejœæ dla pieszych wykorzystuj¹cy
technologiê solarn¹ i diody LED.
Podstawowym zadaniem SeeMe jest
ochrona pieszego w czasie, gdy znajduje
siê na przejœciu lub w jego bezpoœredniej
okolicy. Nie dzia³a w sposób ci¹g³y, lecz tylko
w momentach gdy jest potrzebny.
SeeMe widoczne jest z odleg³oœci nawet
1 km. Spe³nia wszelkie europejskie standardy
i regulacje odnoœnie bezpieczeñstwa i emisji
œwiat³a. Jest zgodne z norm¹ EN12352,
posiada znak CE.
Wiêcej informacji na www.lunaro.pl

Zastosowanie
§
przejœcia dla pieszych
§
przystanki autobusowe
§
przejazdy dla rowerzystów
§
drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe,

gminne, miejskie
§
miejsca, w których niepotrzebna jest

kosztowna sygnalizacja œwietlna

Aktywacja systemu SeeMe

Detektor:

System zawiera samozasilaj¹cy siê modu³
ostrzegawczy, który z ³atwoœci¹ mo¿e byæ
zainstalowany nad znakiem D-6. Aktywacja
mo¿e odbywaæ siê na 3 ró¿ne sposoby:

1. Kierunkowoœæ - system nie aktywuje siê kiedy pieszy
przechodzi wzd³u¿ przejœcia oraz kiedy z niego schodzi,
dzia³a tylko i wy³¹cznie w momencie wkroczenia
pieszego/rowerzysty na przejœcie.

§
automatycznie i bezprzewodowo przez

2. Zasilanie – w³asne, niezale¿ne Ÿród³o zasilania
w postaci baterii.

wykorzystanie detektora ruchu
dzia³aj¹cego w podczerwieni
§
automatycznie przez transpordery
wykorzystuj¹ce sygna³ radiowy
§
manualnie przez przycisk – sygna³ do
g³ównego modu³u wysy³any jest
bezprzewodowo

3. Bezprzewodowoœæ – komunikacja z modu³em g³ównym odbywa siê drog¹ radiow¹, brak okablowania.
4. Instalacja – detektor mo¿e byæ montowany przy
module g³ównym lub w dowolnym miejscu w zasiêgu
do 300 metrów.

Atuty SeeMe:
1. Wiêksza czujnoœæ i koncentracja kierowców
w miejscach, gdzie piesi przekraczaj¹ drogê.
2. Redukcja prêdkoœci - doraŸny sygna³ ostrzegawczy
aktywowany we w³aœciwym momencie jest bardziej
efektywny ni¿ sygna³ ostrzegawczy ci¹g³y.
3. Wzrost bezpieczeñstwa pieszych - przejœcia dla
pieszych wyposa¿one w system SeeMe
zdecydowanie zwiêkszaj¹ poziom bezpieczeñstwa
osób przekraczaj¹cych przejœcie.

Dlaczego SeeMe?
1. SeeMe uaktywnia siê tylko wtedy, gdy pieszy
wkracza na przejœcie.
2. SeeMe jest ekonomiczne i proekologiczne, zasilane
jest energi¹ s³oneczn¹.
3. SeeMe jest ³atwe w instalacji oraz mobilne – zawsze
mo¿na zmieniæ jego lokalizacjê.
4. SeeMe mo¿e byæ alternatyw¹ dla drogiej tradycyjnej
sygnalizacji œwietlnej lub zastêpowaæ j¹ w miejscach,
gdzie nie jest ona wskazana.
5. SeeMe jest bezprzewodowe.

Zasilanie

Testy bezpieczeñstwa

SeeMe zasilane jest energi¹ s³oneczn¹.
System posiada wbudowany czujnik
natê¿enia œwiat³a naturalnego, który
reguluje moc emisji œwiat³a ostrzegawczego
w zale¿noœci od warunków pogodowych
i pory dnia, nie oœlepia kierowców.

Testy przeprowadzone m.in. przez szwedzki Generalny
Zarz¹d Dróg oraz Instytut Dróg i Transportu dowiod³y,
i¿ w momencie gdy system SeeMe jest aktywny, kierowcy
zwalniaj¹ œrednio o 13-20 km/h.
Ta ró¿nica w prêdkoœci mo¿e oznaczaæ granicê miêdzy
¿yciem a œmierci¹.

Referencje

Wykres:
Ryzyko œmierci pieszego
przy uderzeniu samochodu
z ró¿n¹ prêdkoœci¹

§
Zarz¹d Dróg Miejskich w Poznaniu
§
Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej

i Transportu w Krakowie
§
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze
§
Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
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Wiêcej informacji na www.lunaro.pl

ul. S³ubicka 5a
61-615 Poznañ

tel. (61) 823 50 40
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