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MaxiPark      MP-InfoScreen 
MP-InfoScreen är en universell informationsdisplay som används för att visa allmänheten information i städer och längs 

vägar. 

Detr finns manga olika applikationer för detta. Men för att ge ett exempel beskriver vi här användandet av en version 

som kallas MP-BIKE. Den används för att ge infpormation till cyklister och bilister.   

           MP-Bike 
MP-Bike visar daglig och årlig cykeltrafik på ett mycket tydligt sätt. 

Den samlar statistik som kan användas av lokala beslutsfattare för 

att bättre förstå hur människor använder cykeln som ett 

transportmedel. Genom sin synlighet för allmänheten sätter den 

fokus på cyklismen och därigenom ytterligare främjar cyklismen. 

Många sätt att samla in och visa information. 

Utrustad med Wi-Fi för kommunikation och insamlande av statistik. 
3G/4G och LAN-kommunikation är tillgängligt som tillbehör. Det 
finns också möjlighet att som tillval kunna visa statistik live på 
kommunens webbsida. 

Bildskärmen är en dynamisk färg LED-display, som är gjord för 

utomhusvisning. Den visar information tydligt även I starkt solsken. 
Storleken är ca 100 cm x 80 cm och den visar grafiska bilder samt 
text och siffror. 
MP-Bike kan användas även för allmän informationsvisning till 
allmänheten samt reklam. 
 

MP-Bike finns i enkeltsidigt och dubbelsidigt utförande. Den är 

utrustad med en intern PC för kommunikation, datalagring och 
displayvisning samt en s.k. industriell PLC för insamling av data och 
kontroll.   

 
      MP-Bike är ca. 2 m hög, 90 cm bred och 30 cm djup. (MP-BikeD 40 cm)  Bildskärmen finns i 2 utförande, dels med upplösning 8  
      mm (mycket hög färg- och visningskvalitet), dels med upplösning 10 mm traditionell LED display för utomhusvisning. 
   

     Tilläggsfunktioner: 

 Vindhastighet och vindriktningsvisning. 

 CO visning. 

 Luftförorening och pollenvarning. 

 Hastighetsvisning cyklist. 

 Tempertur-visning. 

 Luftfuktighet. 

 WIFI anslutning  om inte nätverk finns med kabel.   

 Webbserver i MP-Bike för att man skall kunna surfa direkt in i 

varje enhet. 

 För fjärr-modifiering av bilder på Displayen eller meddelande 

fodras nätverks anslutning. 

 Signal ut till varnings lampa för bilister att där är en cyklist på 

cykel banan vid korsning 

 Varnings lampa.                    MP-Bike baksida            MP-BikeD öppnad 

  

Artikel no.  

MP-Bike10 Enkelsidig 96 x 64 pixels,  8 mm upplösning 

MP-Bike8 Enkelsidig 128 x 96 pixels, 10 mm upplösning. 

MP-Bike10D Dubbelsidig 96 x 64 pixels,  8 mm upplösning 

MP-Bike8D Dubbelsidig 128 x 96 pixels, 10 mm upplösning 

MP-LoopPlate-B För detektering av cykel används  en speciell tunn men mycket tålig induktiv platta, som fäst på eller i cykelbanan.  
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Vindhastighet och riktning. 

 

CO-halt visning.  

 

Luftförorening och pollenvarning. 

 

Hastighet på cykel (eller bil) 

 

Temperartur visning. 

 

Luftfuktighet.  

 

WIFI-anslutning (om det inte 

finns kabelanslutning.)   

.  

 

Webbserver i MP-Bike för  

att man skall kunna surfa  

direkt in i varje enhet.  

 

Fjärr-uppdatering av information  

                                  och  bilder 

. 

.  

 

 

Signal ut till varnings lampa för  

bilister att där är en cyklist  

på cykel banan vid korsning. 

.  

 

Loop-plattor för noggrann detektering av cyklar och  

riktningsbestämning. 

.  

 Möjligt att visa reklam.  

(När inte cykelinfo 

visas) 

 

Möjligt att visa Allmän  

information 

(När inte cykel info visas) 

 

Exempel på Display 

Utföaden är valfritt och 

Kundanpassat. 

 


