
Styr dit Skilt med mobilvms 
fra Strøm HanSen

En af Strøm Hansens dygtige programmører 
udvikler flere mobile produkter

mobilVMS fra Strøm Han-
sen gør det meget lettere for 
folk, der arbejder ”på vejen” 
at styre informationen på tra-
fikskiltene: du logger blot ind på 
en mobil hjemmeside. Herfra 
får du overblik over dine skilte 
og mulighed for at ændre skil-
tets information; præcist så det 
passer til den aktuelle trafiksi-
tuation. det er enkelt, nemt og 
ressourcebesparende. 

  
fra Strøm Hansen kan:  

• øge sikkerheden, da hastig-
hedsgrænserne kan tilpasses 
ved behov og fra afstand

• altid tilpasses, så præcist dine 
behov bliver tilgodeset.

• Styre informationen på skiltet; 
ændre hastigheden mellem 
10 og 90 km/t

• minimere omkostningerne, 
fordi skiltenes information 
ikke skal ændres manuelt

• Vise en detaljeret hændel-
seslog, så du kan se præcist 
hvem, der har ændret hvad og 
hvornår

• mobilVmS fra Strøm Hansen 
er naturligvis godkendt af Vej-
direktoratet og iht. en-12966.

mere sikkert
- og meget lettere -

at arbejde 
”på vejen”

Strøm Hansens erfarne rådgi-
vere står klar til at uddybe for-
delene ved mobilVmS – når som 
helst, du ønsker det.  

Så let er det at ændre på hastigheden på 
skiltet: Et enkelt klik på din smartphone

Andre smarte features:

Systemet viser en tydelig fejl-
melding fra de enkelte skilte på 
mobilen via led-overvågning. det 
giver fuld adgang over internettet, 
og viser stamdata for det enkelte 
skilt via Qr-koder.
Systemet anvender desuden 
automatisk fall Back, så skil-
tets normale hastighed vises 
efter at have vist en anden ha-
stighed i et bestemt tidsrum. 
 
mobilVmS er portalstyret og 
kan gruppere skilte efter behov. 
Via GPS og Google maps kan du 
også få fuldt overblik over skil-
tenes geografiske placering. 

mobilVMS
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Traffics A/S leverer afspærringsmateriel til og udfører 
alle slags afspærringsarbejder for bl.a. asfaltfirmaer, an-
lægsentreprenører, kranfirmaer, stilladsfirmaer, kloak-
mestre, containerfirmaer, flyttefirmaer, film- og produk-
tionsselskaber m.fl

Traffics udfører enhver opgave professionelt, sikkert, til 
en konkurrencedygtig pris og naturligvis med en høj grad 
af service. Traffics udlejer og sælger også alle slags kom-
ponenter til afspærringsarbejde. 

Kilde: www.traffics.dk    

fleksibelt mobilvms 
til traffics a/S 
Strøm Hansen bidrager til sikkerhe-
den ved et af afspærringsvirksomhe-
den traffics a/S’s seneste vejprojek-
ter: 

traffics, som har en bred erfaring 
med afspærring og færdselsregule-
rende foranstaltninger, ønskede en 
fleksibel løsning, som kunne bruges i 
forbindelse med et af virksomhedens 
store vejarbejder på Sjælland. 

traffics anvender systemet til at 
sænke hastighedsgrænsen på tra-
fikskiltene, når en lastbil fra motorve-
jen svinger ind på deres arbejdsom-
råde. På den måde kører lastbilerne  
med en fart, der er rigtig og sikker på 
arbejdsområdet. 

Personalet på arbejdsområdet 
ændrer let og hurtigt hastigheden via 
telefonen, og systemet sørger selv for 
at stille hastighedsgrænsen på skil-
tene tilbage til den oprindelige hastig-
hed, når lastbilen er sikkert i ”havn” på 
arbejdsområdet.

traffics anvender en type skilt på 
projektet, som kan ændre hastighe-
den fra 10-90 km/t. Systemet er flek-
sibelt opbygget og kan let anvendes 
til flere af traffics vejprojekter senere 
og/eller tilpasses præcist, som traf-
fics ønsker det.

flere produkter og ser-
vices fra Strøm Hansen:

automation
Højteknologisk avancerede løsninger * 
intelligente nyskabelser * Sikkerhed for 
drifts- og produktionsoptimering   

trafikledelse
innovativ trafikledelse * Smidig projektaf-
vikling * kompromisløs funktionalitet 

el-service 
Hurtig udrykning * topkvalificeret mand-
skab * Grundigt kundekendskab

entreprise 
Operationel projektering * Hurtige og præ-
cise arbejdsgange * Omhyggelig dokumen-
tation og grundige eftertests

airport 
airfield Ground lighting * docking Guid-
ance System * fjernstyring og overvågning 

Solceller
Beregning af energibesparelse * Højeffek-
tive kvalitetsprodukter * Hurtig og sikker 
installation

alarmanlæg 
ansvarsbevidst opgaveløsning * flersidet 
tryghed * diskret effektivitet  

el-tavler 
Specialdesign af alle typer tavler * Stærk 
serieproduktion * Projektering integreret 
med automation 

• EKSPERTISE  
• ERFARING  
• ENTUSIASME
 
EKSPERTISE, ERFARING oG ENTU-
SIASME ER dE TRE KERNEvæRdIER, 
dER KENdETEGNER STRøM 
HANSEN I dET dAGlIGE, oG SoM vI 
øNSKER AT væRNE oM oG STyRKE 
EFTERHåNdEN, SoM vI UdvIKlER 
oS.

Strøm Hansen rummer 8 forskellige ind- 
satsområder (se herover) - hver med en 

lang række underområder 

Traffics A/S udfører alle slags 
afspærringsarbejder

Systemet giver en høj grad  af sikkerhed


