
Veilig verkeer: Nederland stelt hoge veiligheidseisen aan verkeers-

regelinstallaties. Dat geldt zeker bij werk aan de weg. Daar hebben 

weggebruikers al te maken met een andere verkeerssituatie, vaak 

gecombineerd met tijdelijke verkeersmaatregelen. Deelnemers aan het 

verkeer zijn dan minder gefocust op de weg. Een betrouwbare 

verkeersregel installatie is juist daar hoogst noodzakelijk, om - ernstige - 

ongevallen te voorkomen.

Met VIOSS zijn tijdelijke verkeersregelinstallaties goed geregeld. VIOSS biedt diverse 

gecertificeerde verkeersregelautomaten van Nederlandse leveranciers. Dezelfde 

automaten worden ook voor permanente regeling toegepast en hebben hun betrouw-

baarheid in de praktijk dus meer dan bewezen.

Wegbeheerders verzekerd van betrouwbaarheid

Mede dankzij de verkeersregelautomaten van VIOSS is de veiligheid op en rond de 

weg gewaarborgd. Al onze systemen zijn gecertificeerd voor de Nederlandse markt 

en zijn autonoom getest op bewaking en conflicten.

Ook op andere fronten voldoen onze installaties aan de strikte en actuele regels. 

De zwart-witte aluminium masten zijn conform NEN-3322 en worden gecombineerd 

met verkeerslantaarns LED-II. De masten kunnen worden ingegraven of op een 

betonvoet worden geplaatst, zoals steeds meer gemeenten wensen. De geïntegreerde 

webinterface garandeert een directe, beveiligde verbinding (VPN, via GPRS/UMTS) 

voor direct contact en optimaal beheer.
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De VIOSS verkeersregelautomaten zijn breed toe te passen:

- Voor het veilig regelen van het verkeer

- In installaties om toeritten te doseren

- In selectieve toegangsverlening

- In tunnelwaarschuwingssystemen

Operationeel en functioneel

Wij hebben alles in huis voor een hoogst betrouwbare verkeersregeling:

- Verkeersregelautomaten van diverse fabrikanten

- Selectieve detectie (Vecom en KAR units)

- Voertuigdetectie (radar, infrarood, video)

- Software (desgewenst in huis ontwikkeld, inclusief autonome bewakingstest

- Maken van OTTO en COCON berekeningen

- Maken van simulaties d.m.v VisSim

Niet alleen bij het samenstellen van de gewenste verkeersregelinstallatie laten 

we niets aan het toeval over. Ook op locatie, bij plaatsing en inbedrijfstelling 

gaan we systematisch te werk. De masten worden - in samenwerking met de 

opdrachtgever - zorgvuldig gepositioneerd, gemonteerd en uitgebreid getest. Alle 

verkeerslantaarns worden gecontroleerd op de juiste aansluitingen, richting en 

correcte kleursturing; pas dan stellen we de installatie in bedrijf.

Desgewenst kunnen opdrachtgevers de gekozen configuratie(s) op ons 

hoofdkantoor aftesten (FAT).

Partner

Zodra onze installaties in bedrijf zijn, blijven wij betrokken. Bij eventuele problemen 

is onze storingsdienst 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar en 

inzetbaar om het euvel snel te verhelpen; een telefoontje is genoeg!

In een persoonlijk gesprek bespreken wij graag vrijblijvend onze mogelijkheden en 

uw wensen en eisen.
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