
wirtualne „ogrodzenie drogowe”

inteligentny system zapobiegania kolizjom 

drogowym z udziałem dzikich zwierząt

udowodniona redukcja zdarzeń ze zwierzyną

skuteczność ponad 90%

zasilanie baterią słoneczną

Virtual Road Fence
aktywny drogowy 

odstraszacz zwierzyny
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OPIS
Virtual Road Fence produkcji austriackiej firmy IPTE jest 
systemem odstraszania zwierząt znajdujących się w pobliżu 
drogi. Montowane wzdłuż trasy urządzenia aktywują się 
podczas przejazdu samochodu z włączonymi światłami z 
odległości 200 m. W stronę pobocza emitowane są sygnały 
dźwiękowe oraz światło stroboskopowe odstraszające 
zwierzęta. Po przejeździe samochodu funkcja zostaje 
dezaktywowana i zwierzyna może swobodnie poruszać się w 
obrębie drogi.
Technologia ta działa na dwa zmysły zwierząt, zniechęcając je 
do przekraczania drogi. Zwierzęta zatrzymują się w celu 
identyfikacji niezwykłego dla nich dźwięku i migającego 
światła. Czujnik aktywowany jest dopiero przez nadjeżdżający 
pojazd, zatem zwierzęta nie są zatrzymywane, kiedy nie 
stanowią zagrożenia dla ruchu, co pozwala na ich bezpieczne i 
swobodne przemieszczanie się wzdłuż preferowanych 
szlaków migracyjnych.
Aktywacja urządzenia następuje automatycznie przez 
zintegrowany czujnik zmierzchu i działa przez całą noc, aż do 
świtu. Działa nawet podczas złych warunków atmosferycznych, 
takich jak opady śniegu lub ulewny deszcz.

Virtual Road Fence
aktywny drogowy odstraszacz zwierzyny

CECHY
inteligentny system zapobiegający kolizjom drogowym 

z udziałem dzikich zwierząt

bardzo wysoka 90% skuteczność potwierdzona 5-

letnimi testami drogowymi w Austrii i 2-letnimi testami 

w Polsce

obecnie rozwijany najnowszy system Premium jest 

bardziej zaawansowany, sprawdza się przy większych 

prędkościach i ma porównywalne rezultaty niezawodności

prosty montaż - na istniejącej już infrastrukturze 

drogowej np. na słupkach drogowych

zerowe koszty utrzymania, urządzenie zasilane 

bateriami słonecznymi

nie zauważono przywyknięcia zwierząt do działania 

urządzenia (brak efektu habituacji)

bardzo dobre rezultaty testów przeprowadzonych w 

podpoznańskim Nadleśnictwie Babki na drodze 

Wiórek-Sasinowo - praktycznie całkowita eliminacja 

SPECYFIKACJA

zasilanie baterie słoneczne

automatyczne 
wyzwolenie czujnika do 200 m

sygnały dźwiękowe różne, możliwość 
programowania

syganlizacja optyczna LED, wielokolorowa

łączność między 
urządzeniami i skrzynką 

obsługową

bezprzewodowa 
(opcja)

zabezpieczenie przed 
kradzieżą

mechaniczne,
elektroniczne (opcja)

www.cat-traffic.pl

Urządzenie Virtual Road Fence 
zamontowane na słupku drogowym

Rzeczywista siła uderzeniowa zwierząt 
leśnych podczas kolizji z pojazdem


