
Nedap biedt met hun lange-afstand identifi catie technologie 

de mogelijkhied om nood-en hulpdiensten snel en 

betrouwbaar toegang te verlenen zonder dat het voertuig 

hoeft te stoppen. Dit is cruciaal wanneer ELKE seconde telt!

WAT IS TRANSIT 1-1-2?
De TRANSIT 1-1-2 is een transponder lange-afstand lezer die 

op basis van microgolven op 10 meter afstand transponders 

kan identifi ceren. De voertuigen en bestuurders van de 

nood- en hulpdiensten zijn uitgerust met een niet draadloze 

transponder. Deze wordt met een zuignap aan de binnenzijde 

van de voorruit bevestigd.

De TRANSIT 1-1-2 kan op iedere bestaande of nieuwe 

afsluiting aangesloten worden. Welk merk of type is niet van 

belang. Wanneer er een voertuig op de poort komt afrijden 

gaat deze automatisch open.

TOEPASSING
Overal waar een afsluiting gewenst is, kan de TRANSIT 1-1-2 

ingezet worden. Het is een ideale oplossing voor situaties 

waarbij veel mensen bij elkaar komen zoals;

•  Binnensteden
 Voetgangersgebieden, sluiproutes en parkeerterreinen.

•  Bedrijven
 Industrie gebieden, woonboulevards, vliegvelden,   

 bedrijventerreinen en individuele afgesloten 

 privé terreinen.

•  Recreatiegbieden
 Campings, pretparken, jachthavens en bungalowparken.

www.nedapidentifi cation.com

TRANSIT 1-1-2 
WANNEER ELKE SECONDE TELT! 
 Zorgeloos toegang voor alle nood -en hulpdiensten.

Binnensteden, bedrijven en recreatieparken hebben allen belang bij een betrouwbare en degelijke 
afsluiting die de veiligheid van het personeel, winkelend publiek, personeel of recreant waarborgt. 
Een dynamischie afsluiting, zoals een slagboom, inzinkbare pilaar of schuifhek wordt veelal 
geplaatst om ongewenst bezoek tegen te houden of te weren. Maar hoe om te gaan als er nood 
-en hulpdiensten toegang moeten krijgen?



SERVICE EN UITVOERING
Nedap is de fabrikant van de TRANSIT 1-1-2 en werkt nauw 

samen met business partners. Deze partners zorgen voor de 

complete installatie. Door deze nauwe samenwerking is de 

betrouwbaarheid van het systeem optimaal. Door de onder-

steuning van Nedap kan deze oplossing landelijk aangeboden 

worden. De nood-en hulpdiensten worden voorzien van een 

transponder, en de eigenaar van het terrein kan besluiten om 

de TRANSIT 1-1-2 aan te schaff en en te plaatsen.

TRANSIT 1-1-2  
Lange-afstand voertuig identifi catie lezer 

Operating frequency : Europa 2.466 - 2.454 Ghz

Afmeting : 310 x 250 x 100 mm

leesafstand  : tot 10 meter

Stroom : 24 VDC

Part nr. : 9939024  TRANSIT 1-1-2

NEDAP, DE ORGANISATIE
Nedap is opgericht in 1929, gevestigd in 

Nederland en heeft wereldwijd meer dan 

700 werknemers. Sinds 1949 is Nedap 

een beursgenoteerd bedrijf (Euronext, 

Amsterdam). Al tachtig jaar is het succes van 

Nedap gebaseerd op een uiterst succesvolle 

samenwerking met haar klanten, waarbij er 

gebouwd wordt op de aanwezige expertise 

op het gebied van RFID en elektronica. 

De RFID-systemen worden toegepast in 

verschillende markten, en bieden de ultieme 

oplossing voor veilige en betrouwbare 

identifi catie.
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WINDOW BUTTON 1-1-2
Voertuig transponder

Identifi catie : Voertuig ID

Part nr. : 9882650 Window Button 1-1-2

Levensduur batterij : 10 jaar

HEAVY DUTY TAG 1-1-2
Voertuig transponder

Identifi catie : Voertuig ID

Part nr. : 9875980

Levensduur batterij : 10 jaar
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PRODUKT OVERZICHT


