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Jest zaawansowanym technologiczne rozwiązaniem umożliwiającym ważenie pojazdów w ruchu, ich identyfikację oraz 

wnioskowanie o przekroczeniu dopuszczalnych norm drogowych. System umożliwia właściwym służbom drogowym pro-

wadzenie ważenia administracyjnego, a także bieżącą i statystyczną ocenę parametrów ruchu na drogach. Prowadzenie 

statystyk i analiz ułatwia podejmowanie działań w zakresie efektywnej poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz utrzymania 

pożądanej żywotności nawierzchni drogowej. System może być zintegrowany z innymi systemami ITS.

SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO 
ROZPOZNAWANIA TABLIC 
REJESTRACYJNYCH (ARTR)

Dzięki użyciu wydajnych algorytmów, rozbudowanych technik prze-
twarzania obrazu oraz precyzyjnie dobranych elementów doświe-
tlających możliwe jest automatyczne rozpoznawanie tablic rejestra-
cyjnych w zmiennych warunkach atmosferycznych dla prędkości 
do 200 km/h. Zastosowane oprogramowanie posiada możliwość 
wykrycia i identyfi kacji tablic informacyjnych ADR umieszczonych 
na pojazdach przewożących materiały niebezpieczne.

System WIM PRO może być wyposażony w skaner 2D bądź 3D 
w celu uzyskania profi lu pojazdów dla lepszej identyfi kacji prze-
wożonych ładunków, a także w multimodalny systemu detekcji. 
Oprócz klasyfi kacji pojazdów wg COST 323 istniej również moż-
liwość zastosowania modułu do klasyfi kacji pojazdów zgodnie 
ze standardem 8+1.

APLIKACJA PROGRAMOWA WIM PRO

Autorska aplikacja umożliwia prezentację w czasie rzeczywistym obrazu podglądowego, odczytanej tablicy rejestracyjnej, danych o masie 
całkowitej pojazdu, naciskach i liczbie osi, długości, kategorii, prędkości przejazdu, pasie ruchu oraz innych informacji wg indywidualnych 
wymagań klienta. Ponadto aplikacja jest przystosowana do pracy na urządzeniach mobilnych, umożliwia tworzenie i kontrolę pracy użyt-
kowników oraz nadawanie odpowiednich uprawnień dostępu do danych.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Detektor przekroczenia skrajni 

Multimodalny system rozpoznawania cech szczególnych pojazdów

Skaner 2D bądź 3D

Sensory warunków meteorologicznych

Sensory interfejsów Bluetooth

Sensory zanieczyszczeń powietrza

Sterowanie znakami o zmiennej treści

System wykrywający pojazdy omijające stacje ważenia preselekcyjnego

WAGA PRESELEKCYJNA

System WIM PRO może współpracować z sensorami różnego ro-
dzaju w zależności od warunków lokalnych oraz wymagań klienta. 
Sensory nacisku zainstalowane w nawierzchni jezdni dokonują 
pomiaru nacisku osi, nacisku grupy osi, nacisku poszczególnych 
kół oraz masy całkowitej każdego przejeżdżającego pojazdu. 
Zastosowanie zaawansowanych algorytmów przetwarzających 
pozwala na osiągnięcie korzystnej relacji kosztów do efektów. 
Systemy ważenia WIM PRO mogą być wykonywane w każdej 
klasie dokładności wg COST 323 w tym również w klasie A(5).

KAMERY POGLĄDOWE

Dla każdego zarejestrowanego pojazdu generowane są następu-
jące pliki wynikowe: 

kolorowe zdjęcie podglądowe pojazdu zapisane
w formacie JPG w wybranej rozdzielczości, 
zdjęcie poglądowe pojazdów omijających stację
ważenie preselekcyjnego,
zdjęcie tablicy rejestracyjnej zapisane w formacie
JPG o dynamicznie zmiennej rozdzielczości, 
rozpoznaną tablicę rejestracyjną
zapisaną w pliku tekstowym.

1. PĘTLE INDUKCYJNE 2. SENSORY 5. SZAFA ZEWNĘTRZNA DOSTĘPOWA3. KAMERY ARTR 4. KAMERA POGLĄDOWA
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