In één klap duidelijk!
Snel, duidelijk en eenvoudig inspelen op veranderingen?
Dat kan met het automatische klapbord van Brimos!
Bent u op zoek naar een kosteneffectieve oplossing voor een locatie waar eigenlijk twee
verschillende borden op wisselende momenten getoond moeten worden dan is dit de oplossing.
Groot voordeel t.o.v. van rotatiepanelen en drips is dat dit systeem geplaatst kan worden in een
obstakel vrije ruimte zonder botsbeveiliging. Hetgeen direct weer een fikse besparing betekent.
Snel te plaatsen en behoeft slechts beperkt onderhoud.
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De grootste ergernis bij wegwerkzaamheden is het “onzichtbaar werken”. Met
het automatische klapbord kan gemakkelijk de maximumsnelheid aangepast
worden wanneer er wel of niet aan de weg gewerkt wordt. Aannemers hebben als
doel de verkeersveiligheid te vergroten maar ook om hun eigen veiligheid tijdens
het werken aan de weg te vergroten. Het klapbord is gemakkelijk op afstand of

zelf automatisch door middel van een tijdklok of Cloud scada te bedienen.
Daarnaast zijn er natuurlijk meer situaties waar dit automatische
klapbord kan worden toegepast:
• Verboden in te halen voor vrachtwagens van X uur tot Y uur
• Maximumsnelheid afhankelijk van geluidsoverlast of spits
• Dynamische snelheden op ringwegen
• Voorwaarschuwing voor verkeerslichtregelinstallaties
• 130 kilometer trajecten
Na de invoering van de nieuwe maximumsnelheid op de Nederlandse wegen zijn er

veel klachten binnengekomen bij het meldpunt 130 van de ANWB. De meeste
klachten gaan over de nieuwe variabele snelheden op snelwegen en
over de onderborden bij spitsstroken en onderborden met nachttijden. Deze
borden leiden tot onduidelijkheid, zeker als ze ook nog eens in combinatie worden
gebruikt. Het klapbord neemt alle onduidelijkheid in één keer weg.
Wanneer u een andere toepassing voor ogen heeft kan dit natuurlijk ook.
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Het product
Het automatische klapbord is een verkeersbord met twee afzonderlijke figuraties waarvan er altijd één zichtbaar is.
Het is een elektromechanisch bord, zonder elektronica. Het bord is een zeer eenvoudig en betrouwbaar verkeersbord
met twee figuratiestanden (officiële RVV verkeerstekens op reflecterende folie). Het bord neemt alleen energie als het
beeld wisselt.
De techniek:
- Opbouw gelijk aan een standaard RVV verkeersbord
- Het omklappen van een helft of een gedeelte van het bord
- Zeer eenvoudig en beproefd mechanisch principe met mechanische beveiliging tegen beknellen
- Werkt onder alle weersomstandigheden
- Is bestand tegen wegenzout en andere vergelijkbare invloeden
- In basis aan te sturen door middel van één contact
- Werkt op 12 of 24 Volt gelijkspanning
Uitbreidbaar met:
- Netvoeding 230 / 110 Volt 50 / 60 Hz
- Solar paneel
- DCF radio atoomklok voor het op tijd sturen van het bord
- Communicatie via uw mobiele telefoon of tablet. Te bedienen per bord of groep via een Cloud based webapplicatie.

Inclusief bewaking en storingsmeldingen
- Koppelvlak gelijk aan die voor RWS rotatiepanelen
Wettelijke eisen
- RVV verkeersborden figuraties, rond, driehoek en vierkant
- Voldoet aan de machinerichtlijn PLr=d, categorie 3 (beknelling)
- Voldoet aan de Bouwproducten Verordening (CPR) NEN-EN 12966 en NEN-EN 12899-1
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