
Het RidePod®  BP systeem registreert de fietsrichting ook als fietsers de verkeerde kant op fietsen.

Hoge gevoeligheid
Technici van het MetroCount R&D-lab in Australië 
hebben al hun expertise in Piëzo-elektrische 
sensortechnologie ingezet om ‘s wereld’s eerste 
fiets + voetgangerteller te ontwikkelen. Twee 
piëzo-elektrische sensoren ingebed in het trottoir 
zijn verbonden met de RidePod®  BP teller om 
zowel fietsassen als voetstappen te registreren. 
Met de geavanceerde fietsasdetectiealgoritmes 
identificeert het systeem fietsverkeer en verwerkt 
het niet-fietsverkeer voor een betrouwbare en 
consistente voetgangerstelling.

Nauwkeurige fietsrichting
De RidePod registreert de rijrichting, ongeacht de 
positie van de fiets op het pad. Deze data is nuttig 
om piekuren en fietsersgedrag te beoordelen.

Fietsen tellen in een cluster
Fietsers rijden vaak in clusters. De MTE-software 
kan individuele fietsers onderscheiden in groepen.

Fiets snelheidsinformatie
Het controleren van fietssnelheden kan potentiële 
gevaren op fietspaden aantonen. Virtuele 

RidePod® BP
Piëzoteller fietsen en voetgangers

weekrapporten geven inzicht in de 
omstandigheden tijdens piek- en buiten piekuren.

Voetgangersaantallen
Datasets van RidePod BP kunnen worden 
geanalyseerd om voetgangersaantallen te meten 
op elk gewenst moment. In combinatie met 
fietsanalyse is RidePod BP een krachtig instrument 
voor het volgen van duurzame transportmodi.

Discreet kastje
Het kastje is volledig weerbestendig en bevat 
een zonnepaneel en 3G-modem die een continu 
vermogen en externe dataverbinding bieden.

RidePod® BP + FieldPod®

FieldPod-abonnees worden regelmatig divitaal 
van nieuwe rapporten voorzien. In aanvulling op 
downloads en locatiegegevens bieden we op maat 
gemaakte rapportagediensten voor FieldPod.

MetroCount-specialisten
Onze eigen fietsspecialisten kunnen het hele 
proces beheren, van locatieselectie en installatie 
tot data-levering en assistentie met de analyse.

www.metrocount.com



RidePod® BP telt zowel fietsers als voetgangers. in een MetroCount 
kastje, geïnstalleerd bij een fiets- en wandelpad.

De tellers zijn in een waterdichte behuizing beschermd.

RidePod®  BP 5720  
Hardwarespecificaties

Sensoren: Piëzo-elektrische stroken
Accu: Intern - 6V 18Ah, 4 D alkaline cellen. 
Extern - 12V zonnepaneel dat accu oplaadt
Interne accuduur: 180 dagen bij continu 
gebruik of 5 jaar als backup voor externe accu
Tijdsresolutie: Better als 1 ms
Behuizing: Kastje
Inbegrepen: MTE-software, gebruiksaanwijzing
Vereiste accessoires: Data-kabel
Extra: Module gebruik op afstand

Fietsen/dag Capaciteit (Dagen)

4,000 120

2,000 240

1,000 480

500 960

Opslagcapaciteit
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