
Подобрете управлението и безопасността на трафика

Г Л О Б А Л Н И  Т Р А Ф И К  Т Е Х Н О Л О Г И И

Сензорни трафик решения



Колкото повече научавате за превозните средства по Вашите пътища, толкова 
по-добре можете да ги управлявате. Сензорите за трафик Canoga улавят 
точни данни за трафика в реално време, за да взимате информирани решения 
и трафикът да тече без проблеми.

ПО-ДОБРО УСЕЩАНЕ 
ЗА ТОВА, КОЕТО 
ПРЕДСТОИ НА ПЪТЯ

Добавете бързина, класификация и броене към съществуващите 
детекторни инсталации с единичен цикъл

Съвместими с конвенционалните индуктивни цикли 
и микро цикли™ за бърза, лесна подмяна

Ethernet за защитена криптирана комуникация в реално време 
дистанционно

Бордово табло с ключови данни за опростяване на инсталирането 
и конфигурациите

Централно управление и поддръжка

Защо да изберете трафик сензорите 
на Canoga?

По нашите пътища има повече превозни средства от който и да е друг период от 

американската история и това води до задръствания, катастрофи, по-дълго придвижване 

от и до работа и по-високи нива на замърсяване. Сензорите на Canoga™, поставени 

на основните пътни артерии, пресечки/кръстовища, паркинги, магистрали и дори на 

велоалеите, ще Ви помогнат да наблюдавате скоростта на МПС, класификацията, 

броя и заетостта им. С получената информация може да се намалят 

задръстванията, да се управляват по-ефикасно пътните строежи, 

интервалите за светофарите, системите за предупреждение и др. 

Сензорни трафик системи



БЪРЗИНА, КЛАСИФИКАЦИЯ И БРОЕНЕ 
В ЕДИНИЧЕН ЦИКЪЛ*
Само една система Ви дава възможност да улавяте трафик потока 

в реално време с гъвкавост навсякъде, по всяко време. Едноцикълната 

технология на Canoga™ Ви предоставя карта с единична ширина и четири 

канала, която заменя съществуващите детекторни карти в системите 

с индуктивен цикъл на сигналните кръстовища, отсечките за влизане 

в магистрала, магистралите и на други места. Това единично „готово“ 

решение добавя бързина, класификация и броене към наличните Ви 

детекционни възможности с единичен цикъл, предлагайки едновременно 

с това богат набор от функции и високата надеждност, направили Canoga 

популярни. Също така можете да изберете микро циклите Canoga™, 

за да намалите значително или да елиминирате разходите за текуща 

поддръжка, свързани с конвенционалните индуктивни цикли.

ДОСТЪП ДО ВАЖНИ ДАННИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Трафикът намалява, тече, а понякога спира изцяло. С трафик 

сензорите на Canoga можете да уловите дистанционно ключова 

информация за превозните средства или велосипедите по Вашите 

улици, за да разберете по-добре как се движи Вашия град. Генерирайте 

и анализирайте персонализирани доклади със Софтуера за 

централно управление (CMS) и създайте стратегии за облекчаване на 

задръстванията, докато опростявате конфигурационните задачи и тези, 

свързани с поддръжката. Трафикът на данни между кръстовищата 

и CMS също е криптиран, за да се избегне непозволен достъп.

ОСИГУРЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ
С трафик сензорите на Canoga можете да контролирате задръстванията 

и да подобрите безопасността на водачите всеки ден. Имате достъп 

до важна информация за превозните средства и трафика с най-

добрата в класа си точност от 99,5+% на улавяне, за да управлявате 

трафика по-надеждно и икономично — и да подобрите възможностите 

за отчитане на трафика. Системата работи постоянно, за да можете 

да управлявате трафика по-ефективно.

ВЗЕМАЙТЕ ПО-УМНИ И БЪРЗИ РЕШЕНИЯ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА
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*В процес на патентоване



  Building critical 
traffic connectionssm За повече информация:

Посетете: www.gtt.com/contact

Обадете се на:  800.258.4610

Global Traffic Technologies, LLC

7800 Third Street N

St. Paul, MN  55128-5441

1-800-258-4610

651-789-7333

www.gtt.com

Global Traffic Technologies Canada, Inc.

157 Adelaide Street West

Suite 448

Торонто, ON M5H 4E7

Канада

1-800-258-4610
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ПРОМЕНЕТЕ НАЧИНА, ПО КОЙТО 
СЕ ДВИЖИ ВАШИЯ ГРАД

GTT дава власт на градовете и им помага да 
решат най-сериозните си проблеми с трафика. 
С иновативни технологии като решенията 
на трафик сензорите Canoga можете да сте 
по-добре информирани, по-добре оборудвани 
и да упражнявате повече контрол.

Службите за контрол на трафика могат лесно 
да имат достъп до нова информация, която да 
им помогне да минимизират нарушенията на 
трафик потока. Водачите получават известия 
и предупреждения в реално време с цел 
подобряване на безопасността. А Вие можете да 
използвате важна информация за броя и вида 
на превозните средства по Вашите пътища, 
за да създадете и приложите ефективни 
и достъпни планове за управление на трафика 
за Вашата общност. 

GTT решава най-наболелите трафик проблеми 
за градове с всякакви мащаби; от градове 
с хиляди жители до мегаполиси с милиони 
жители в различни държави по света. GTT 
е готова да помогне и на Вашия град. 

ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ПАРТНЬОРСТВО
Почти 70% от фаталните катастрофи се случват 

на селските кръстовища и пресечки. Ето защо GTT 

си партнира с организацията Toward Zero Deaths за 

използване на базирани на данни стратегии и иновативни 

системи за предупреждение на водачите с цел намаляване 

на катастрофите, нараняванията и смъртните случаи по 

нашите пътища. Трафик сензорите Canoga™ се използват 

с точност 99.5+% за улавяне на приближаващи се 

превозни средства и за предупреждаване на водачите 

в риск за приближаващ се насрещен трафик.

Трафик сензорите на Canoga също така могат да бъдат 

конфигурирани да измерват скоростта и дължината 

и да предупреждават водачите за приближаване на 

опасни ситуации като завои и затворени улици.
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