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Профил на фирматаПрофил на фирмата
CROSS ZlínCROSS Zlín ООДООД

Повече от 13 години опит в областта на развитието, 
производството, инсталирането и сервизното
обслужване в транспортната електроинфраструктура.  
Водещ доставчик на светлинна сигнализация на чешкия
и словашкия пазар. 
Доминантна позиция в областта на пътната
метеорология и помощта при зимното поддържане в
Чехия. 
Доставки в областта на автоматизацията на пътния
транспорт и системите за паркиране.
Експортна дейност в рамките на Европа и с партньори
извън Европейския съюз
Носител на сертификат за качество ISO 9001:2001, ISO 
14001:2005 и OHSAS 18001.
3 филиала, 50 служители.



ЦелиЦели

Развитие и реализация на доставки на най-
добрите технологични компоненти и 
системи за пътната електроинфраструктура
Осигуряване на пълната проектна 
документация.
Собствен флексибилен софтуер за всички 
продукти. 
Осигуряване на пълен сервиз за цялата 
инсталирана и доставена технология.
Реагиране на потребностите на клиента във 
всеки детайл.



РеференцииРеференции

Инсталация и експлоатация на повече от 50 пътни 
метеорологични станции тип CrossMet
Доставки на LED променливи пътни знаци и панели за работна 
информация
Информационни системи и системи за мониторинг за зимна 
поддръжка на пътищата METIS (повече от 240 редовни 
потребители)
Уникална система за оценка и оптимализация на зимната 
поддръжка на комуникациите WMI (Чехия, Словакия, САЩ)
Повече от 80 инсталирани автоматични брояча на транспорта 
серия ASD
Камери за мониторинг на пътища и магистрали
Реализация на повече от 70 кръстовища със светлинна 
сигнализация, доставки на повече от 400 превключвателя на 
светлинна сигнализация серия RS
Реализация на повече от 30 автоматични системи за паркиране 
CrossPark (Чехия, Словакия, Румъния, Германия, Хърватска, Латвия, 
Мексико …)



Пътна метеорологияПътна метеорология

CrossMet: надеждна и флексибилна пътна метеорологична станция за 
автоматично събиране и пренос на метеорологични данни за целите 
на зимната поддръжка
Своевременно предупреждение за опасни ситуации като напр. 
поледица, замръзване, мъгла, вятър, мокра повърхност
Превключватели на променливите пътни знаци 
Интегрална част от комплексната информационна система за 
времето



Система за мониторинг и Система за мониторинг и 
информационна система за информационна система за 

зимна поддръжка на пътищатазимна поддръжка на пътищата
Комплексната SW METIS, 
разработена от фирма CROSS, 
предоставя в реално време 
информация за времето по 
пътищата.
Цялата достъпна 
информация е интегрирана 
в една единствена апликация.
Метеорологична станция, 
прогноза от 
метеорологичните 
институции, снимки от 
камери, радари за валежи и 
много други части. 
Не зависи от технологията.
Напълно приспособима.



Индекс на зимната Индекс на зимната 
поддръжка (поддръжка (WMI)WMI)

Уникална система на света.Уникална система на света.
Изчерпателен анализ на мощността в зимната поддръжка на пътната Изчерпателен анализ на мощността в зимната поддръжка на пътната 
мрежа в зависимост от действителните метеорологични условия.мрежа в зависимост от действителните метеорологични условия.
Оценка, независима от климата, терена, надморската височина, Оценка, независима от климата, терена, надморската височина, 
дължината на поддържаната пътна мрежа дължината на поддържаната пътна мрежа ……
Независима от използваната технология и напълно приспособима.Независима от използваната технология и напълно приспособима.
Дефиниция на регионалнитеДефиниция на регионалните//националнитенационалните „„стандарти за зимна поддръжкастандарти за зимна поддръжка““ и и 
оптимализация на разпределянето на финансовите средства оптимализация на разпределянето на финансовите средства 
Бърза корекция на неадекватното отношение на организациитеБърза корекция на неадекватното отношение на организациите--доставчици.доставчици.
Доказано спестяванеДоказано спестяване..
Допринася значително за постигане на желаното качество на поддръДопринася значително за постигане на желаното качество на поддръжката жката 
при намаляване на мощностите. при намаляване на мощностите. 
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Отговаря на стандартите на ЕС
Динамичено управление въз 
основата на данните от 
транспортните детектори
Динамично управление в 
режима свободна схема на 
фазите
Координация с останалите 
превключватели
Свързване към по-висша 
управляваща система за 
контрол
Управление на функциите от 
клавиатура на локалното 
управление
Приоритет Градски транспорт

Превключвател на Превключвател на 
светлинната светлинната 

сигнализация сигнализация CROSS RSCROSS RS--33



Централа за управления на Централа за управления на 
кръстовища със светлинна кръстовища със светлинна 

сигнализациясигнализация CROSS MCCCROSS MCC--256R256R
Извършване на мониторинг на състоянието на кръстовищата в реално време
Управление въз основата на информация от отделните превключватели в реално 
време
Информация от детекторите за броя на превозните средства
Възможност за промяна на режима на експлоатация на кръстовищата поотделно или 
по групи
Даване на предимство на автомобилите на Градски транспорт
Възможност за определяне на линиите на превозните средства с право на 
предимство на изолираните кръстовища, а също и на координираните пътища 
Свързване на до 256 кръстовища
Отворен софтуер, който дава възможност за допълване на различни функции за 
клиента



Система за мониторинг на Система за мониторинг на 
превключвателите на светлинната превключвателите на светлинната 
сигнализация сигнализация CROSS  MP GSM 01CROSS  MP GSM 01

Изпращане на SMS съобщения за 
евентуална повреда на мобилните 
телефони на служителите, които 
извършват поддръжката
SMS съобщенията се запаметяват на 
компютър
Извършване на мониторинг на конкретен 
превключвател – състояние при 
експлоатация и транспорт
Изобразяване на състоянието на 
детекторите и крушките
Настройка на актуалната дата и час
Възможност за промяна на времето на 
програмата на превключвателя
Възможност за изобразяване на историята 
на превключвателя
Отворен софтуер, който дава възможност 
за допълване на различни функции за 
клиента



Автоматичен брояч на Автоматичен брояч на 
транспортни средства транспортни средства 

CROSS ASDCROSS ASD--33
Преброяване и класификация на превозните средства 
Принцип на индукционни линии
Данните се запаметяват в памет ASD3 и се пренасят за следваща 
обработка
Класификация на превозните средства в 8 категории 
Измерване на скоростта: 10 км/ч до 255 км/ч
Разпознаване на посоката на пътуване
Измерване на разстоянието между превозните средства 
Детекция на застой в пътното движение



Претегляно по време на Претегляно по време на 
движение движение 

CROSS ASDCROSS ASD--5 WIM5 WIM
Пресмятане и класификация на превозните средства плюс претегляне по
време на движение
Индукционни линии и пиезоелектрически прагове
Измерва се общото тегло, теглото на мостовете и теглото на колелата
Точност по-добра от ±5 %
Стандарт EUR13 за категоризация на превозните средства
Брой мостове и разстояние между мостовете
Измерване на цялата дължина на превозното средство
Автоматично разпознаване на регистрационния номер
Онлайн връзка с отдалечената работна станция



Транспортни системи от Транспортни системи от 
камериникамерини

Магистрални/пътни наблюдателни CCTV камери
Визуализация по интернет 
Широки възможности за пренос на данни 



IIинтегрални решенияинтегрални решения

Комплексни проекти за магистрална /пътна 
инфраструктура, основани на собствени 
продукти и ноу-хау
Проектова документация
Телематична апликация
Линийно устройство 
Travel time
Променлива маркировка
…



Система за паркиранеСистема за паркиране
CrossParkCrossPark

Технология, основана на сигурния принцип на баркод
Стабилна конструкция и устойчивост на
атмосферните влияния
Надеждност при максимална натовареност
Големи възможности за комбинация на отделните
компоненти
Специални мерки срещу злоупотреби
Флексибилен и интуитивен софтуер
Осигуряване на пари в брой



Система за паркиранеСистема за паркиране
CrossParkCrossPark

Отворена система и възможност за 
включване към по-вишестоящи 
устройства
Бърз и достъпен сервиз + мониторинг 
от разстояние 
Версии на различни езици при 
поискване
Приспособяване към местните 
фискални разпоредби
Интеграция на системите за достъп на 
трета страна



Благодаря за вниманието!

Инж. Томаш Поспишек
CROSS Zlín ООД

pospisek@cross.cz
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