
Kentekenherkenningsysteem

Uw kentekenplaat als toegangscontrole
Kentekenherkenning biedt een schat aan mogelijkheden, bijvoorbeeld als toegangscontrole. 
Of een auto toegang heeft tot een bepaald gebied of terrein, kan worden beoordeeld door 
de ANPR software.  ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition, ofwel automatische 
kentekenplaat herkenning. Een gemeente, VVE, recreatiepark of een camping en hotel etc. kan 
op deze manier het parkeerterrein alleen beschikbaar maken voor bewoners of gasten. Een 
bedrijf kan het parkeerterrein uitsluitend beschikbaar maken voor personeel welke bijvoorbeeld 
alleen toegang heeft tijdens werktijden. Doordat er gebruik wordt gemaakt van het kenteken, zijn 
er geen extra tags of kaarten en handelingen nodig, u kunt gewoon doorrijden wanneer u recht 
op toegang heeft. Dankzij de registratiedatabase, en opgeslagen snapshots, kunt u terug zoeken 
wie er op welk moment toegang heeft proberen te krijgen op uw terrein. U kunt tot maximaal 1 

jaar terugzoeken welk kenteken gescand is met daarbij een datum, tijd en foto.
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Wat maakt Car-L zo bijzonder ?
Zeer eenvoudige installatie, minimale fijnafstelling

Accuratesse tot 98%

Uitgebreid toegangscontrole systeem met tijdzones

Uitsluiting op feestdagen, per tijdzone instelbaar

Kentekens worden met foto bewaard

Registratie log/rapport te exporteren in .csv formaat

Meerdere kentekens per persoon mogelijk

Intelligente engine: hogere hitrate dankzij automatisch roterende kijkhoek

Leest ook snapshots onder minder gunstige omstandigheden

Herkenningsgebied te selecteren in het beeld

Constante cyclus, geen externe triggers nodig (zoals detectielussen)

Schakeling d.m.v. relaybox die te benaderen is via USB (LAN is optie)

Leest zo goed als alle Europese kentekens en vele overige landen*

De camera*

Dankzij de super lichtgevoelige camera is het systeem 
ook bij weinig licht nog steeds accuraat. De camera 
lens heeft een groot bereik, dit maakt het plaatsen op 
langere afstanden mogelijk.
*Standaard 1 camera meegeleverd

De controlunit

Dankzij het kleine formaat staat de unit nergens in de 
weg. De krachtige intel processor zorgt voor een snel en 
stabiel systeem. In de basis te gebruiken met maximaal 
2 camera’s, uitbreidbaar tot maximaal 4 camera’s tegen 
een meerprijs.

* Algeria, Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, El Salvador, Estonia, France, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, 
Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Kenya, Latvia, Malaysia, Namibia, Netherlands, Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vietnam

Informeer vooraf bij ons, vanaf welk jaar, in combinatie met de betreffende landen, de kentekens ondersteund zijn.

Plaats de camera Plaats de controlunit
Koppel de relaybox 
met de slagboom Go!


