
SmartSensor HD

SmartSensor HD
O SmartSensor™ HD fornece dados consistentemente precisos para sistemas de monitoramento de tráfego, 
mesmo em condições de congestionamento ou de tráfego lento. Operando com uma largura de banda cinco 
vezes maior que o SmartSensor original, a versão HD também possui uma resolução cinco vezes maior, um 
alcance de detecção de 76 metros e a capacidade de detectar simultaneamente até 22 faixas de tráfego.

 ˿ Detecta até 22 faixas de tráfego
 ˿ Informa a velocidade, o compri-

mento e a classificação de veícu-
los individuais

 ˿ Funciona em cancelas, grades de 
segurança, canteiros centrais e 
bifurcações

 ˿ Detecta de forma precisa veículos 
mudando de faixa

 ˿ Tecnologia Digital Wave Radar II™ 
patentada

 ˿ Processo de configuração au-
tomática patenteado

 ˿ Fácil instalação e operação
 ˿ Acessível de forma remota para 

fácil gerenciamento

 ˿ Upgrade por memória flash
 ˿ Integração com produtos Click da 

Wavetronix
 ˿ Não exige sintonia ou ajuste
 ˿ Desempenho independente de 

condições ou climas
 ˿ Não há variação de desempenho 

devido à temperatura
 ˿ Memória flash que protege o 

armazenamento de dados
 ˿ Processo de fabricação automa-

tizado
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SmartSensor HD

Especificações técnicas
Quantidades medidas

 ˿ Dados de intervalo por faixa: volume, velocidade média, ocu-
pação, contagens de classificação, percentual de velocidade 
85, andamento médio, intervalo médio, contagens de categoria 
de velocidade, contagens de direção

 ˿ Categorias de classificação: 8
 ˿ Categorias de velocidade de intervalo: 15
 ˿ Dados por veículo: velocidade, comprimento, categoria, atri-

buição de faixa, alcance
 ˿ Dados de presença em 22 faixas

Área detectável
 ˿ Número de faixas: até 22
 ˿ Alcance de detecção 1,8 a 76,2 metros
 ˿ Suporte para qualquer espaçamento entre faixas
 ˿ Suporte para detecção em cancelas

Desempenho
 ˿ Precisão de volume por sentido:

 ̀ Típica: 98% a 99%
 ̀ Mínima: 95%

 ˿ Precisão de volume por faixa:
 ̀ Típica: 98% a 99%
 ̀ Mínima: 90%

 ˿ Separação mínima entre dois veículos: 1,67 m
 ˿ Precisão de velocidade média por sentido: ± 5 km/h
 ˿ Precisão de velocidade média por faixa: ± 5 km/h
 ˿ Porcentagem de veículos que geram medições de velocidade 

por veículo:
 ̀ Típica: 98%
 ̀ Mínima: 95%

 ˿ Precisão de medição de velocidade por veículo: ±5 km/h para 
90% das medições

 ˿ Método de medição de velocidade: captor de velocidade de 
radar duplo

 ˿ Precisão de ocupação por sentido: ±10%
 ˿ Precisão de ocupação por faixa: ±20%
 ˿ Precisão de classificação:

 ̀ Típica: 90%
 ̀ Mínima: 80%

Manutenção de desempenho
 ˿ Sem necessidade de ajuste ou limpeza
 ˿ Sem necessidade de substituição de bateria
 ˿ Sem necessidade de calibração
 ˿ Tempo médio entre falhas: 10 anos (estimado com base nas 

técnicas de fabricação)

Propriedades físicas
 ˿ Peso: 1,9 kg (4,2 lb)
 ˿ Dimensões físicas: 33,5 cm x 26,9 cm x 8,4 cm
 ˿ Resistência a corrosão, mofo, deterioração por umidade e 

radiação ultravioleta
 ˿ Caixa: Policarbonato Lexan
 ˿ Resistência contra intempéries em ambientes externos: UL 

746C, classificação IP66
 ˿ Impermeabilidade segundo padrão NEMA 250
 ˿ Conformidade NEMA 250 para:

 ̀ Congelamento externo (cláusula 5.6)
 ̀ Teste molhado (cláusula 5.7)
 ̀ Proteção contra corrosão 4X (cláusula 5.10)
 ̀ Gaxeta (cláusula 5.14)

 ˿ Suporta quedas de 1,5 m
 ˿ Conector: MIL-DTL-26482

Energia
 ˿ Consumo de energia: 7,6 W
 ˿ Tensão de alimentação: 10–28 V CC

Informações para pedidos
SmartSensor HD
101-0415

SmartSensor HD adaptado
101-0416

SmartSensor HD com placa traseira rotativa
101-0403

Acessórios
CLK-201/202 – Fonte de alimentação Click 201/202
CLK-200 – Protetor contra surtos Click 200
CLK-112/114 – Placas de rack Click 112/114
SS-706-xxx/707 – Cabo de 8 condutores para 
SmartSensor
SS-611 – Suporte para SmartSensor

Contato
801.734.7200
sales@wavetronix.com
www.wavetronix.com
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Portas de comunicação
 ˿ Portas COM:

 ̀ Full-duplex RS-232 com RTS/CTS
 ̀ Half-duplex RS-485

 ˿ Capacidade de upgrade de firmware por qualquer porta COM
 ˿ Parâmetros configuráveis pelo usuário:

 ̀ Taxa de transmissão
 ̀ Atraso de resposta
 ̀ Envio de dados
 ̀ Controle de fluxo RS-232

 ˿ Taxas de transmissão suportadas: 9.600, 19.200, 38.400, 
57.600 e 115.200 bps

Protocolos de dados
 ˿ Suporte de protocolo para intervalo, evento, presença
 ˿ Documento de protocolo de dados disponível gratuitamente
 ˿ Dados de intervalo para cada faixa:

 ̀ ID de sensor
 ̀ Carimbo de hora e data
 ̀ Volume
 ̀ Velocidade média
 ̀ Ocupação
 ̀ Contagens de classificação
 ̀ Contagens de categoria de velocidade
 ̀ Contagens de direção
 ̀ Andamento médio
 ̀ Intervalo médio
 ̀ Percentual de velocidade 85

 ˿ Dados de evento para cada detecção:
 ̀ ID de sensor
 ̀ Carimbo de hora e data
 ̀ Atribuição de faixa
 ̀ Velocidade
 ̀ Comprimento
 ̀ Categoria
 ̀ Alcance

 ˿ Dados de presença para cada faixa:
 ̀ ID de sensor
 ̀ Presença por faixa

Buffer de dados
 ˿ No mínimo 9.000 intervalos armazenados internamente
 ˿ Intervalos recebem marcação de data e hora usando relógio 

em tempo real

Design do radar
 ˿ Frequência operacional: 24,0 a 24,25 GHz (banda K)
 ˿ Radar duplo
 ˿ Sem sintonia manual nos circuitos
 ˿ Transmite sinais modulados gerados digitalmente

 ˿ Sem necessidade de compensação térmica
 ˿ Largura de banda com estabilidade de até 1%
 ˿ Antenas de placa de circuito impresso
 ˿ Largura de feixe vertical de 6 dB da antena (padrão de duas 

vias): 65°
 ˿ Largura de feixe horizontal de 6 dB da antena (padrão de duas 

vias): 6°
 ˿ Lóbulos laterais de duas vias da antena: -40 dB
 ˿ Largura de banda de transmissão: 245 MHz *
 ˿ Resolução sem janelas: 0,6 m
 ˿ Canais de radiofrequência: 4
 ˿ EIRP: 18,1 dB
 ˿ Ganho da antena: 14 dB

Configuração
 ˿ Configuração automática de zonas de detecção/faixas:

 ̀ Interna no sensor
 ̀ Usa posições dos veículos
 ̀ Baseado na estimativa da função de densidade de proba-

bilidade
 ˿ Suporte para configuração manual
 ˿ Incremento de limite de faixa: 0,3 m
 ˿ Interface gráfica de usuário com exibição do padrão de tráfego
 ˿ Assistente de apontamento para alinhamento horizontal
 ˿ Software compatível com sistema Windows Mobile
 ˿ Sistemas operacionais compatíveis:

 ̀ Windows Vista
 ̀ Windows 7
 ̀ Windows 8
 ̀ Windows 10

 ˿ Recurso compatível por software:
 ̀ Localização automática da taxa de transmissão
 ̀ Localização automática de porta serial
 ̀ Conectividade TCP/IP
 ̀ Backup e restauração de configuração de sensor
 ̀ Conexões de sensores virtuais

Condições operacionais
 ˿ Desempenho preciso em:

 ̀ Chuva de até 5,08 cm por hora
 ̀ Chuva com temperaturas abaixo de zero
 ̀ Neve
 ̀ Vento
 ̀ Poeira
 ̀ Névoa
 ̀ Mudança de temperatura
 ̀ Mudança de iluminação (mesmo sob luz direta no sensor 

no amanhecer ou anoitecer)
 ˿ Temperatura ambiente de operação: -40 °C a 74 °C
 ˿ Umidade: até 95% de umidade relativa (sem condensação)

* Largura de banda e frequência operacional limitadas em algumas áreas.
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Teste
 ˿ Testado segundo a FCC CFR 47, parte 15, seção 15.249
 ˿ Certificação FCC na etiqueta do produto
 ˿ Em conformidade com a regulação FCC para a vida útil do 

sensor
 ˿ Testado de acordo com NEMA TS 2-2003

 ̀ Pulsos de choque de 10 g, meia onda senoidal de 11 ms
 ̀ Vibração de 0,5 g até 30 Hz
 ̀ Pulsos positivos/negativos de 300 V
 ̀ Armazenado a -45 °C por 24 horas
 ̀ Armazenado a -85 °C por 24 horas
 ̀ Operação a -34 °C e 10,8 V CC
 ̀ Operação a -34 °C e 26,5 V CC
 ̀ Operação a -74 °C e 26,5 V CC
 ̀ Operação a -74 °C e 10,8 V CC

Fabricação
 ˿ Fabricado nos EUA
 ˿ Conjunto de montagem superficial
 ˿ Em conformidade com IPC-A-610C classe 2
 ˿ Testes operacionais:

 ̀ Teste de sub-montagem
 ̀ Operação no nível de unidade por 48 horas para verificação 

do funcionamento
 ̀ Teste final da unidade

 ˿ Resultados de testes da unidade disponíveis

Suporte
 ˿ Treinamento e suporte técnico disponíveis através da Wavetronix
 ˿ O treinamento da Wavetronix inclui:

 ̀ Instruções de instalação e configuração para garantir 

desempenho preciso
 ̀ Instruções em campo e sala de aula
 ̀ Instrutores experientes
 ̀ Uso de materiais de apresentação
 ̀ Configuração virtual usando reprodução em computador
 ̀ Instruções sobre uso de computador e outros equipamen-

tos necessários
 ˿ O suporte técnico da Wavetronix inclui:

 ̀ Representantes técnicos disponíveis para instalação e 
configuração

 ̀ Suporte contínuo para manutenção e solução de problemas

Documentação
 ˿ Amplo guia do usuário
 ˿ Guia de referência rápida do instalador
 ˿ Guia de referência rápida do usuário
 ˿ Documentação disponível mediante solicitação:

 ̀ Precisão de volume
 ̀ Precisão de velocidade
 ̀ Precisão de ocupação
 ̀ Precisão de classificação
 ̀ Desempenho de configuração automática
 ̀ Certificação FCC
 ̀ Certificação CE
 ̀ Dados de testes terceirizados NEMA TS 2-2003
 ̀ Dados de testes terceirizados NEMA 2250

Garantia
 ˿ Garantia de dois anos contra defeitos de material e fabricação 

(consulte a ficha de dados de Garantia do SmartSensor para 
obter todos os detalhes)

A precisão de detecção anunciada dos sensores da empresa baseia-se em testes internos e externos, conforme descrito no documento de especificação 
de cada produto. Embora nossos sensores sejam bastante precisos segundo padrões do setor, assim como todos os outros fabricantes de sensores, não 
podemos garantir perfeição ou afirmar que nunca haverá erros em qualquer aplicação em especial de nossa tecnologia. Dessa forma, além da garantia 
limitada expressa que acompanha todo sensor vendido pela empresa, não oferecemos representações, garantias, seguros ou recursos adicionais a nos-
sos clientes. Recomenda-se que compradores e integradores avaliem a precisão de cada sensor para determinar a margem de erro aceitável para cada 
aplicação em seus próprios sistemas.
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