Komborden 2021

Komborden 2021
Intelligent Speed Assistance (ISA) is een automatische snelheidsassistentie die bestuurders
ondersteunt bij het niet overschrijden van de maximale snelheid. Hierdoor draagt ISA niet
alleen bij aan verkeersveiligheid, maar ook bijvoorbeeld aan het tegengaan van geluidshinder en
luchtverontreiniging.
ISA werkt hiervoor met camera-herkenning die de snelheidsborden leest. Met de borden die nu langs
de Nederlandse wegen staan, zullen deze ISA-camera’s echter niet altijd goed werken. Met name de
bebouwde kom borden zijn daarbij nu een probleem. Daarom is er een nieuw kombord ontworpen in
de lijn zoals deze in meer Europese landen worden gebruikt.

Intelligent speed Assistance
Hoe maak je de openbare ruimte ISA-proof?

Zelf samenstellen in de webshop

Voor een succesvolle werking en acceptatie van ISA zijn

In onze webshop kunt u in een paar stappen de

goed zichtbare, leesbare, logische en geloofwaardige

verschillende komborden samenstellen en gemakkelijk

snelheidsborden nodig, die door mens en machine kunnen

bestellen. met behulp van onze SignMe creators ziet u

worden gelezen.

meteen een voorbeeld van uw nieuwe komborden.

Borden welke qua vormgeving aangepast dienen te
worden, zijn bijvoorbeeld de komborden. Begin van de
kom betekent officieel 50 KM/uur en einde kom is 80 KM/
uur. Voor een camera en de automatische vertaling vallen
deze borden in de categorie ‘reclame’ en vertoont het
beginbord dezelfde kenmerken als het genormaliseerde
straatnaambord.
Met

de

Europese

internationale

normering

aanpak.

verwacht

Komborden,

zoals

men

een

hieronder

afgebeeld, zouden op deze gedachte en bij de behoefte
van de automotive industrie aansluiten. Hieronder ziet u

Ultimate Signing

de nieuwe komborden, die door mens en machine leesbaar

Om eenduidigheid te creëren in het duurzame beeldvlak

zijn:

en de dragers die HR Groep aanbiedt, worden deze bij
elkaar gebracht in Ultimate Signing 20 jaar (US20).
Het beeldvlak bestaat uit retro-reflecterende folie en
is afgedekt met een duurzaam transparant laminaat.
De borden hebben een zeer hoge helderheid en bieden
een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine
observatie- en invalshoeken conform de norm DIN 675202013:10.
HR Groep onderscheidt zich hiermee door
het uitsluitend aanbieden van kwalitatief
hoogwaardige en duurzame borden, volgens
de Matched Component Systems van 3M.
Actualiseren verkeersbordendata
Omdat ISA niet alleen op waarnemingen van assets
acteert, maar dat ook kan doen op basis van gebiedsdata,
is het goed om de data van snelheidsgebieden in kaart
te brengen en beschikbaar te stellen. Deze dient actueel,
betrouwbaar en compleet gehouden te worden. De CROW
publiceerde onlangs “Handreiking Intelligente Snelheids
Assistent (ISA) voor wegbeheerders”. In de publicatie leest
u meer over de toepassingen voor komborden, maar ook
welke stappen wegbeheerders kunnen ondernemen om de
data actueel te houden.
Wilt u ook uw areaal klaar te maken voor ISA?

Anpassing model ‘kombord 2021 - machine leesbaar’: H01 en H02,

De komborden kunt u gemakkelijk bestellen in onze webshop.

gecombineerd met pictogram van de landgrensborden

U kunt ook op onze website contact opnemen met een
accountmanager of vestiging in de buurt.
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