
FLIR TrafiOne™ 
Sensor Urbano Inteligente

O FLIR TrafiOne é um sensor de detecção completo para monitoramento de 
tráfego e controle dinâmico de sinais de trânsito. Oferecido em um pacote 
compacto e acessível, o FLIR TrafiOne utiliza imagens térmicas e tecnologia 
Wi-Fi para adaptar sinais de trânsito com base na detecção da presença de 
veículos, bicicletas e pedestres, ao mesmo tempo que gera dados de alta 
resolução em cruzamentos em ambientes urbanos.  

O FLIR TrafiOne ajuda os engenheiros de trânsito a melhorar fluxos de tráfego, 
reduzir o tempo ocioso de veículos, monitorar congestionamentos, melhorar a 
segurança dos usuários vulneráveis nas ruas, coletar dados e medir tempos de 
percurso e de atraso de diferentes modos de transporte.

SENSOR DE IMAGENS TÉRMICAS
O FLIR TrafiOne usa imagens térmicas para detectar a presença de veículos 
e ciclistas na faixa de parada ou de avanço, além de pedestres e ciclistas em 
travessias ou na calçada. As câmeras de imagens térmicas podem ver em 
escuridão total, através de sombras e sob o brilho do sol, fornecendo assim 
detecção confiável de tráfego 24 horas por dia, 7 dias por semana. O FLIR 
TrafiOne é conectado ao controlador de sinais de trânsito através de saídas 
de contato seco ou através de comunicação de rede TCP/IP para permitir um 
controle mais dinâmico de sinais de trânsito com base em informações sobre 
presença ou volume.

TECNOLOGIA WI-FI
A comunicação segura sem fio através de Wi-Fi assegura a configuração rápida 
e fácil das zonas de detecção. Ao monitorar os endereços Mac de dispositivos 
compatíveis com Wi-Fi, como smartphones, o TrafiOne pode determinar 
tempos de percurso e rotas ao longo de segmentos de vias urbanas. Através de 
informações de intensidade dos sinais Wi-Fi, o TrafiOne também pode medir os 
tempos de atraso de filas em cruzamentos.

FLIR ITS-IQ
As informações coletadas pelo TrafiOne podem ser acessadas para 
processamento posterior pela FLIR ITS-IQ, uma solução de análise de dados 
baseada na nuvem. 
Análises inteligentes transformam os dados em percepções úteis sobre o 
tráfego, essenciais para a compreensão do desempenho da rede viária. Através 
do painel de fácil utilização, engenheiros de trânsito podem gerar relatórios e 
tomar medidas onde forem necessárias.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• SENSOR COMPLETO

• DETECÇÃO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA EM DIVERSAS 
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS,  
SEM NECESSIDADE DE ILUMINAÇÃO ADICIONAL 

• BAIXA MANUTENÇÃO

• CONFIGURAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA  
ATRAVÉS DE CONEXÃO WI-FI SEGURA

• RECURSOS DE MONITORAMENTO VIA WI-FI

• STREAM VISUAL EM HD
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O FLIR TrafiOne usa imagens térmicas para 
detectar a presença de veículos, bicicletas 
e pedestres em cruzamentos e ambientes 
urbanos.
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Especificações de Imagem

Visão Geral do Sistema TrafiOne

Funcionalidades

Detecção da presença de pedestres e bicicletas na calçada e em travessias
Detecção da presença de veículos e bicicletas na faixa de parada e de avanço 

(licença opcional)
Monitoramento via Wi-Fi (licença opcional)

Streaming de vídeo em HD (licença opcional)

N.° de zonas de detecção 8 zonas de presença de veículos
8 zonas de presença de pedestres

Configuração Página web através de Wi-Fi seguro ou Ethernet

Sensor Térmico
Resolução 160 x 120

Taxa de quadros 9 FPS

Tipo de detector Matriz de Plano Focal (FPA), sensor LWIR microbolômetro não refrigerado VOx,  
comprimento de onda de 8 a 14 µm

Streaming de Vídeo RTSP

Compressão H.264, MPEG-4, MJPEG

Sensor Visual
Resolução CMOS colorido HD de 1080 x 1920

Taxa de quadros 30 fps

HFOV da lente 95°

Streaming de Vídeo RTSP

Compressão H.264, MPEG-4, MJPEG

Tipos de produtos
Nome do produto TrafiOne 195 TrafiOne 156

Número da peça 10-7070 10-7075

HFOV 95° 56°

Distância de detecção 
(depende da altura de instalação)

presença de veículos e bicicletas: 
0 a 20 m

presença de pedestres e bicicletas: 
0 a 12 m

presença de veículos e bicicletas: 
20 - 40 m

presença de pedestres e bicicletas: 
10 - 25 m

Altura da instalação 3,5 a 6 m 5,5 a 8 m

Carcaça
Material Carcaça de alumínio com proteção solar PC GF10

Suporte Braçadeiras de montagem PA GF30 e tubo de alumínio

Alimentação, saídas, comunicação
Alimentação de entrada 12 – 42 V CA/CC

Consumo de energia 3 Watts

Saídas
1 contato seco NA (normalmente aberto) e 1 contato seco NF (normalmente 

fechado) diretos 
16 contatos secos NF via interface TI BPL2

Ethernet 10/100 MBps

PoE PoE A e PoE B

Comunicação via Rede Elétrica 
(Powerline) Até 2 MBps através de interface TI BPL2

Wi-Fi IEEE 802.11 type b,g,n EIRP < 100mW

Dados Ambientais
Choque e Vibração Especificações da NEMA TS2

Materiais Resistentes às intempéries, resistentes a raios UV

Classificação IP IP67

Faixa de temperatura -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)

FCC FCC Parte 15 Classe A

Regulamentações
Diretivas da UE EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE
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