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Traversări
inteligente

Un brevet internaţional 
de la o idee în totalitate italiană.
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PIETON IN SIGURANŢĂ
Un sistem, multe vieţi în siguranţă.

CE ESTE CUM FUNCŢIONEAZĂ
PIETON ÎN SIGURANŢĂ este un sistem de semnalizare 
pentru traversări pietonale (care nu au instalate încă 
un sistem de semaforizare) format din fotocelule care 
detectează prezenţa pietonului pe trotuar aproape de 
aceeaşi trecere.

Sunt activate luminile intermitente de pe stâlpii din 
proximitatea trecerii de pietoni şi  de la o distanţă de 
aproximativ 40 m, pentru a avertiza automobiliştii care 
sosesc cu privire la prezenţa pietonilor. În absenţa pie-
tonilor, dispozitivul rămâne inactiv.

PRINCIPIUL
Luminile intermitente se  

activează doar când e nevoie.

FUNCŢIONAREA
Precisă, eficientă, de încredere.

REZULTATUL
Străzi mai sigure, cetăţeni

mai liniştiţi.

The Service srl.,
societate de sisteme 

de siguranţă, este în exclu-
sivitate un sistem Brevetat pentru 

protecţia tuturor utilizatorilor vulnerabili 
“Pieton în siguranţă”

O idee de mare utilitate socială în deplină conformitate cu toate reglementările în materie 
de siguranţă stradală conform standardului CEE. Sistemul se compune din:
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2 SEMNALE 
LUMINOASE
Instalate ca o 

presemnalizare la 
aproximativ 40 m de 

pasajul pietonal.

4 SEMNALE
 LUMINOASE

Aşezate pe cele patru 
laturi ale perimetrului 

pasajului pietonal.

FOTOCELULE
DE DETECTARE
A PIETONULUI
Situate pe stâlpii 
care delimitează 

perimetrul pasajului 
pietonal

UN SISTEM
ELECTRONIC

De gestiune denumit 
“Jordi” care, atunci 
când detectează 

pietonul activează 
lămpile led.
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1
SOLUŢIA 
DE BAZĂ

Un număr de 2 stâlpi galvanizaţi de 
culoare portocalie (art.21 Cod Rutier  
/art.30 Regulamentul de punere în  
aplicare) să fie poziţionaţi în corespon-
denţă cu trecerea, pentru fiecare sens 
de mers. 
Un număr de 2 coloane de culoare 
portocalie (art.21 Cod Rutier  . /art.30 
Regulamentul de punere în  aplicare).

2
SOLUŢIA 
IDEALĂ

Un număr de 2 de stâlpi galvanizaţi de 
culoare portocalie (art.21 Cod Rutier 
/art.30 Regulamentul de punere în  
aplicare) să fie poziţionaţi în corespon-
denţă cu trecerea, pentru fiecare sens 
de mers. Un număr de 2 coloane de 
culoare portocalie (art.21 Cod Rutier. /
art.30 Regulamentul de punere în  apli-
care). Un număr de 2 stâlpi galvani-
zaţi  de culoare portocalie (art.21 Cod 
Rutier /art.30 Regulamentul de punere 
în  aplicare) să fie poziţionaţi la aproxi-
mativ 40 de metri de trecere, câte unul 
pentru fiecare sens de mers.

3
SOLUŢIA 
INTERMEDIARĂ

Un număr de 4 stâlpi galvanizaţi  de 
culoare portocalie (art.21 Cod Rutier /
art.30 Regulamentul de punere în  apli-
care) să fie poziţionaţi în coresponden-
ţă cu trecerea, câte unul pentru fiecare 
sens de mers.

4
SOLUŢIE
COMPLETĂ

Un număr de 4 stâlpi galvanizaţi de 
culoare portocalie (art.21 Cod Rutier /
art.30 Regulamentul de punere în apli-
care) să fie poziţionaţi în coresponden-
ţă cu trecerea, câte unul pentru fiecare 
sens de mers. Un număr de 2 stâlpi 
galvanizaţi  de culoare portocalie 
(art.21 Cod Rutier /art.30 Regulamentul 
de punere în  aplicare) să fie poziţionaţi 
la aproximativ 40 de metri de trecere, 
câte unul pentru fiecare sens de mers.

5
SOLUŢIE 
COMPLETĂ
+ VIDEOCAMERĂ

Un număr de 4 stâlpi galvanizaţi de 
culoare portocalie (art.21 Cod Rutier /
art.30 Regulamentul de punere în  apli-
care) să fie poziţionaţi în coresponden-
ţă cu trecerea, câte unul pentru fiecare 
sens de mers. Un număr de 2 stâlpi 
galvanizaţi  de culoare portocalie 
(art.21 Cod Rutier /art.30 Regulamentul 
de punere în  aplicare) să fie poziţionaţi 
la aproximativ 40 de metri de trecere, 
câte unul pentru fiecare sens de mers. 
Telecameră panoramică de 360° sau 
cvadruplă – cu dispozitive în modul 
LIVE sau ON-DEMAND.

Descoperă mai  
multe pe site-ul
www.theservicesrl.it

PIETON ÎN 
SIGURANŢĂ

A face
 traversările 

pietonale mai 
sigure

transmite 
seriozitate şi 

eficienţă

SOLUŢII



COLABOREAZĂ CU NOI
Dacă eşti o companie sau un liber profesionist dinamic/sau interesat

 Să colaborezi cu noi şi îţi îndrepţi atenţia către
siguranţa pietonilor,

Deviza companiei The Service srl, trimite CV-ul tău de intenţie la:

info@theservicesrl.it

Este societatea italiană care distribuie
Sistemul “PIETON ÎN SIGURANŢĂ” în Italia.

DISTRIBUITORI AI SISTEMULUI PIETON 
ÎN SIGURANŢĂ ÎN ITALIA

Pedone Sicuro srl

CONTACTE 
Bd. Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 Bergamo (IT)

+39 035 0267481

info@theservicesrl.it – theservicesrl@pec.it

www.theservicesrl.it

40 m


