
KËRKESAT KRYESORE PËR INSTRUMENTIN MATËS TË SHPEJTËSISË RADAR 

LASER PËR POLICINË RRUGORE 

 

Instrumenti të kete mundësi përdorimi: 

I mbështetur në trupin e punonjësit të Policisë,  

I montuar në një stativ – tripod në anë të rrugës,  

I montuar brenda mjetit te sherbimit. 

Në pajisjet shoqëruese të parashikohet një “Kupë Thithëse” për instrumentin matës Radar, për 

përdorim brenda makinës së shërbimit.  

Të jetë i pajisur me një blic të vogël IR që lejon përdorimin e instrumentit gjatë natës, pa rrezikun e 

shkëlqimit të dritës mbi targë.  

Matjet dhe imazhet e kapura duhet të dergohen ne nje PC/Tablet/SmartPhone te pajisur me sim card, 

paisje qe shoqeron instrumentin mates.  

Çdo matje dhe tejkalim shpejtësie te mund të printohet nga një printer i lidhur me bluetooth ose WiFi 

me Instrumentin Radar. 

Instrumenti matës RADAR duhet te kete funksionin e identifikimit automatik te shkeljeve te 

tejkalimit të shpejtësisë. (instrumenti drejtohet në një distancë të paracaktuar ku automjetet jane te 

dukshme dhe në rast të ndonjë shkelje, filmohet dhe fotografohet automatikisht.) 

Specifikimet teknike te Instrumentit Mates 

 Diapazoni i shpejtësisë së matur: 0-320 km/orë matje përballë (+) dhe matje në largim nga pas(-); 

 Saktësia e shpejtësisë duhet të jetë e rendit: ± 2 km / h;  

 Saktësia e distancës duhet të jetë jo më pak se: ± 15 cm;  

 Distanca maksimale e matjes së shpejtesisë së mjeteve: 1200 metra;  

 Distanca minimale e matjes së shpejtesisë së mjeteve: 12 metra;  

 Kontrolli i imazheve: përmes tabletës/PC të lidhur përmes Wi-Fi;  

 Përdorimi i natës: e pajisur me blic IR; 

 Ruajtja e të dhënave të behet në një Kartë SD deri në 64 GB;  

 Ekran me prekje: jo me pak se 3.5”;  

 Rezolucioni i pamjeve foto/video jo me pak se : 1280x960 (1.23MP) 

 Lente kameres: Me fokus dhe zmadhim automatik 

 E pajisur me modul GPS 

 Autonomia e përdorimit të instrumentit matës të shpejtësisë: jo me pak se 8 orë në bateri;  

 Diapazoni termik i punës referuar kushteve në Shqipëri; nga -10 °C në + 60 °C 

 Funksioni i dyfishtë i kufirit të shpejtësisë (vetura dhe kamionë)  

 Pamje zmadhuese jo me pak se 3,5x për identifikim të lehtë të automjeteve më të largëta. 

 Te jete i pajisur me printer termik 3 inch 



 Te jete i pajisur me stativ per vendosjen e radarit ne rruge po ashtu stativ (kupe thithsese) per ta 

fiksuar ne xhamin e makinës. 

 Te jete i pajisur me karikues makine. 

 Te jete e perfshire kasa per mbajtjen e aparatit matës si dhe aksesoreve (Karikuesi, Bateria, IR 

flash, SD card). 

 Te jete e pajisur me Certifikate Konformiteti Europian. 

 Pajisja duhet te kete dy nivele sigurie te ndare ne grupe si administrator dhe perdorues. 

 Manuali i perdorimit duhet te jete ne gjuhen Shqip. 

 


