
Accuraat, multifunctioneel en gebruiksvriendelijk: de V-CAM verkeerscamera van 

VIOSS maakt verkeersobservatie en verkeersmanagement wel heel eenvoudig! Met 

het slimme camerasysteem houdt u actueel inzicht op verkeersstromen, zodat u 

snel kunt anticiperen op veranderende wegsituaties.

Verkeersdoorstroming monitoren

De V-CAM verkeerscamera is in allerlei situaties inzetbaar. Zo kan de V-CAM bij een (tijdelijke) 

verkeersregelinstallatie of bij BermDRIP geplaatst worden om de doorstroming te monitoren. 

Ook bij filevorming biedt de V-CAM uitkomst: met een simpele druk op de knop kunt u live 

meekijken om de verkeersdrukte in te schatten. 

Permanent cameratoezicht

Naast verkeersmanagement, helpt de V-CAM personen en eigendommen te beschermen. 

Denkt u bijvoorbeeld aan het registreren van vandalisme en blikschade op openbare wegen. 

Permanent cameratoezicht heeft bovendien een preventieve werking! De V-CAM kan ook 

geplaatst worden op een slagboom, zodat u ter plekke kunt zien aan wie u toegang verleent 

op uw terrein.
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De voordelen van de V-CAM verkeerscamera

- Actueel inzicht in verkeerssituaties

- Betere verkeersdoorstroming

- Preventieve werking 

- Eenvoudige lokalisatie via GPS 

- Razendsnel operationeel

- Ook op zonne-energie

- Scherp geprijsd

Snel operationeel

De V-CAM is na plaatsing snel operationeel. Door in te loggen op Online-VMS kunt u de 

camerabeelden direct bekijken. De verkeerscamera is uitgerust met een GPS-systeem, zodat u de 

camera’s eenvoudig binnen Online-VMS kunt lokaliseren.

Heldere beeldopnamen door lamp

Indien gewenst wordt de V-CAM geplaatst met aanvullende LED-verlichting. De verkeerscamera 

is zeer lichtgevoelig, zodat u ook in het donker gegarandeerd bent van heldere beelden. De lamp 

kan eveneens gebruikt worden om slagbomen of hoogteportalen te verlichten.  

Is er geen voeding aanwezig?

De V-CAM verkeerscamera werkt ook op zonne-energie! De speciale mast is voorzien van 

zonnepanelen en accu’s, waardoor een externe voeding niet nodig is.

Benieuwd naar de V-CAM verkeerscamera?

Neem contact op met VIOSS 073 – 599 22 71 

of stuur een email naar info@vioss.nl

In een persoonlijk gesprek bespreken wij graag 

de mogelijkheden.

Binnen 24 uur ontvang u een passende offerte.
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LED’s talk

Het vrij programmeerbare informatiepaneel toont pictogrammen in combinatie

met teksten en reistijden. De full color LED’s op het tekstpaneel (2 x 2.5m, h*b)

staan 20 mm uit elkaar conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat. De geringe

onderlinge afstand waarborgt zeer duidelijke teksten en symbolen; ook doordat de

LED’s feller of zwakker branden afhankelijk van de weersomstandigheden en het

licht en donker.

Kenmerken:
• Leesbaarheid gewaarborgd door meeveranderende lichtsterkte;

• Full color display

• Gevoed met accu’s en zonne-energie;

• Milieuvriendelijk;

• Geen geluidsoverlast van een aggregaat;

• Geen CO2 uitstoot;

• Geen fossiele brandstoffen en smeerolie nodig;

• Eenvoudig inzetbaar in combinatie met VRIS (Vioss Reistijd Informatie Systeem).

Track and Trace
Dankzij ingebouwde ‘Track and Trace’ is de positie van de BermDRIP nooit een raadsel.

Het systeem controleert de status voor onderhoud en meldt storingen. Draadloze

communicatie met de BermDRIP via het internet maakt het bekijken en wijzigen

mogelijk van teksten, symbolen, parameters en afbeeldingen.

Benieuwd naar de BermDRIP? 
Neem contact met ons op via 0345 – 228 970 of stuur een mail naar info@vioss.nl. In een 

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

maatwerkofferte.
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