ROAD MARKING TESTER – RMT
RMT:n är en världsunik produkt som gör det möjligt att mobilt kontrollera
samtliga relevanta parametrar på en vägmarkering vid ett och samma tillfälle.
En efterlängtad metod

Version 3 och 4

För att snabbt kunna få en överblick av vägmarkeringars status, så
är mobil mätning den klart
effektivaste metoden.

Inkommande data bidrar till en
rättvis och rättmätig bedöming av
det arbete som entreprenörerna
utfört samt ökar möjligheten att
ge trafikanterna en god vägledning
i mörker och svåra väderförhållanden.
Med ny teknik har Road Marking
Tester version 3, förmågan att
uttrycka de geometriska egenskaperna hos vägmarkeringar med
hjälp av laserskanningsteknik.
Vägmärkningens täckningsgrad
(eller slitage) är en nyckelfaktor
när man uttrycker vägmärkningens synlighet. Tillsammans med
de funktionella parametrarna har
RMT version 3 nu fördelen av att ta
både geometriska och funktionella
parametrar i ekvationen för korrekt
synlighet.
RMT 3 är därför det första unika
och kompletta verktyget för mobil
inventering och kontroll av vägmarkering.

Fram till att RMT kom ut på
marknaden, hade användningen
av handhållna instrument varit det
enda sättet att kontrollera samtliga relevanta parametrarna av
vägmarkeringar. Användningen av
bärbara instrument är mycket mer
tidskrävande, obekvämt och kan
innebära en minskad säkerhet för
operatörerna, jämfört med en mobil
mätning.
RMT använder sig av den senaste
tillgängliga tekniken för att möjliggöra mätning av varje centimeter
av vägmarkeringen. Kontrollen
utförs i normal trafikhastighet,
vilket gör att insamlingen sker utan
störning för andra trafikanter.

Introduktionen av fordonsstyrda
stödsystem med vägmarkeringar
som vägledning har gett nya frågor;
inte bara vad människor behöver
för minimikrav från vägmarkeringar
för korrekt vägledning, utan också
vilka krav som behövs för att de
fordonstyrda stödsystemen ska
fungera.
Den nya RMT-versionen 4 innefattar
integration av ADAS-sensorer
(Advanced Driver Assistance
System), där vägmärkningsfunktionella och geometriska attribut nu
för första gången kan utvärderas
tillsammans med ADAS-svar.
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FUNKTIONS PARAMETRAR:
• Nattsynbarhet

Retroreflektion på torr vägbana, RL (torr)
Retroreflektion på våt vägbana, RL (våt) *

• Dagsynbarhet

Luminance koefficient, Qd *

• Friktion

Friktion, SRT *

• Dimensioner

Bredd, Längd

• Slitageberäkning
• GPS Koordinater
Delar av de tekniska komponeterna:
• Special utvecklad laserkamera
• Höghastighetskamera
• Reflektometer
• Front kamera
• Luxmeter
• GPS
• Automatisk bild analys

* Beräknade parametrar

Olika typer av rapporter.
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