
Nopeusnäyttö GR33C Pro

• Alumiinikotelo
• Värinäyttö: punainen, keltainen, vihreä 
• Paino 9 kg

Nopeusvahti SpeedPacer

Nopeusvahti SpeedPacer on erittäin paljon huomiota 
herättävä tuote, joka saa ajoneuvoliikenteessä nopeus-
rajoituksista välittämättömän heräämään vauhtiinsa. Speed 
Pacer on tutkalla varustettu taulu, jossa on liikennemerkki 
ja alapuolella näyttö, johon ohjelmoidaan haluttu teksti, 
esim. liikennemerkki 142 tietyö tai nopeusrajoitusmerkki 
361. Mikäli kuljettaja ajaa alueella ylinopeutta syttyy tau-
luun ”HIDASTA” tai ”YLINOPEUS” tai jotakin muuta...

Valitse päiväloisteheijastava merkki: nopeusrajoitus, suoja-
tievaroitus, tietyömerkki, jne.

Nopeusnäyttö GR33CL Light

• Muovikotelo 
• Värinäyttö: punainen, keltainen, vihreä 
• Kevyt – paino vain 4 kg

GR33C Pro ja GR33CL Light -pistematriisinäytöt näyttävät ajetun 
nopeuden, sekä yksilölliset bittikarttakuvat, kuten hymiöt – käytän-
nöllinen lisäominaisuus tavallisiin näyttöihin verrattuna.

Lisäksi GR33C Pro ja GR33CL Light antavat  mahdollisuuden näyttää 
eri nopeuksia ja eri kuvioita eri aikoina päivästä, esimerkiksi koulu-
päivän aikana ja sen jälkeen.

Nopeusnäyttö kerää dataa ajonopeuksista, säilyttää yli 200 000 
nopeustietoa.

Nopeusnäyttöjen ominaisuuksia:

• Pistematriisinäyttö
• Vilkkuu kun asetettu nopeus ylitetään
• Voidaan käyttää yksilöllisiä bittikarttakuvia ja tekstejä, viestejä, 

hymiöitä, nopeusrajoituksia, logoja tai mitä tahansa symboleita
• Säädettävä minimi- ja maksiminopeuden asetus
• Ajastettava aktivointi
• Automaattinen kirkkauden säätö
• Korkea kontrasti näytön rakenteen ansiosta
• Kestävä Lexan-ikkunapinta häikäisysuojapinnoitteella
• Bluetooth-yhteys näytön konfigurointiin
• Syöttöjännitteen mittaus
• Syväpurkaussuoja akuille
• Helppo yhden miehen asennus
• Käyttäjäystävällinen käyttöjärjetelmä:  Android  ja Windows

216853 Nopeusnäyttö (SpeedDisplay)  Sierzega GR33C 

216853 Nopeusnäyttö (SpeedDisplay) Sierzega GR33CL

21682 Nopeusvahti SpeedPacer Sierzega 840 x 1160

Optiona RC-1 etähallintaratkaisu: täydellinen hallin-
ta ja raportointi web-portaalista. Ei tarvetta käydä 
paikan päällä muuttamassa asetuksia tai lukemassa 
tilastoja, kaikki voidaan tehdä lähes reaaliaikaisesti 
hallintaportaalista.

Ajoneuvoihin ja työkoneisiin saatavana myös viranomaisten ohjeistuksen 
mukaiset näkevöittämiskalvot, esim. ajoneuvon eteen heijastamatonta 
punakeltaista päiväloistekalvoa.

Jos listauksessa ei löytynyt mieleistäsi tuotetta, soita 010 2190 700 tai laita 
viestiä myynti@elpac.fi. Kerro meille tarpeesi ja kuinka haluat parantaa 
ajoneuvon tai työkoneen näkyvyyttä. Vaihtoehdot eivät lopu kesken!
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Siirrettävät LED-nopeusnäytöt ja -nopeusvahdit


