
Een goed mobiliteitsbeleid begint met inzicht in verkeersstromen. 

Het meten en tellen van verkeer, vormt hierbij de basis. Voor accurate 

verkeerstellingen bent u bij VIOSS aan het juiste adres. We kunnen zowel 

slangtelling als radartelling voor u verzorgen. Nieuw in ons assortiment is de 

slangteller V+, die dagelijkse dataverwerking op afstand mogelijk maakt.

Slangtellers

VIOSS beschikt over de nieuwste generatie slangtellers. Met maar liefst 8 MB aan 

intern flashgeheugen, kunnen ruim 2 miljoen as-events worden opgeslagen. Deze 

ruwe gegevens  worden door de verwerkingssoftware omgezet naar aantallen, 

klassen, snelheden en afstanden tussen voertuigen (gemotoriseerde voertuigen en 

fietsen). Elk individueel as-event is voorzien van een tijdsstempel.

Data beschikbaar voor analyse

Een USB-stick of –kabel transporteert de gegevens naar een PC of laptop, waar de 

gegevens geëxporteerd worden naar diverse classificatieschema’s of bestandstypen, 

zoals Excel, Word of PDF. Alle gegenereerde data blijven overigens bewaard en 

beschikbaar voor analyse. 

Eenvoudig verplaatsbaar

De slangteller is standaard uitgerust met twee kanalen. Tevens is een uitgebreider 

model met vier kanalen inzetbaar, waardoor er nog meer slangconfiguraties mogelijk 

zijn. De voeding bestaat uit hoogwaardige lithiumbatterijen, die afhankelijk van het 

gebruik zeker 5 tot 10 jaar meegaan. Het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel 

met tekstdisplay is gemakkelijk in te stellen. Doordat het verkeer met slangen wordt 

geregistreerd, is de verkeersteller bovendien eenvoudig te verplaatsen.
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Slangtelling via VIOSS

- Geschikt voor alle wegen

- Accurate data

- 8 MB aan intern geheugen 

- Gebruiksvriendelijk LCD-display

- Dagelijkse dataverwerking met de V+

- Eenvoudig te verplaatsen

Slangteller V+

Nog meer uit uw data halen? De slangteller V+ maakt het mogelijk uw data op afstand 

uit te lezen. Alle gegevens worden via een intelligent draadloos GPRS-modem naar de 

backoffice van VIOSS of uw eigen server verzonden. Door deze dagelijkse verbinding 

kunt u de data per dag verwerken. Ook kan een defecte slang sneller worden 

vastgesteld. Tel uit uw winst!

Radartellers

Kunt of wilt u geen verkeersslangen gebruiken? Dan biedt radartelling uitkomst. Onze 

verkeersradar (bewegingsradar) detecteert moeiteloos in twee richtingen de snelheid, 

de richting en de lengte van een voertuig. Voor het plaatsen van de radar hoeft u de 

weg niet op. De bewegingsradar is zo ontwikkeld dat installatie op diverse manieren 

mogelijk is. De radarteller kan bijvoorbeeld eenvoudig aan een bestaande lichtmast 

worden gemonteerd. Beschikt u zelf niet over een geschikte mast? In dat geval kan 

VIOSS een mast met radarteller op locatie plaatsen. Hierbij ondervindt het verkeer geen 

enkele hinder, waardoor het inwinnen van data flexibel én veilig is.

Benieuwd naar onze verkeerstellers? 

Neem contact met ons op via 073 – 599 22 71 of stuur een mail naar info@vioss.nl. In 

een persoonlijk gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden. Binnen 24 uur ontvangt 

u een maatwerkofferte.


