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De functies van de retroreflectiemeters RetroSign GR3 & GR1
De RetroSign meet alle soorten retroreflecterende folies op verkeersborden

RetroSign-instrumenten
De RetroSign-instrumenten zijn moderne retroreflectiemeters 
voor het meten van de retroreflectie van verkeersborden. Het 
fotometrische filter in de RetroSign is het meest nauwkeurige, 
gevoelige en duurzame filter ter wereld. Dankzij de 'point 
aperture geometry' zijn laboratoriumnauwkeurige waarden 
voor alle kleuren en alle soorten retroreflecterende folies 
gegarandeerd.
De 'point aperture geometry' is gespecificeerd door de 
American Society for Testing and Materials (ASTM) 
en garandeert nauwkeurige waarden die werkelijke 
rijomstandigheden herhalen en overeenkomen met 
laboratoriummetingen.

Dankzij de zelfontwikkelde technologie met gradiëntoptische 
ultraharde coating (UHC) die uniek is voor DELTA 
voldoet de sensorrespons aan de eisen in ASTM 1709 
voor het combineren van de CIE-oogrespons en de CIE-
standaardlichtsoort “A”.

De RetroSign-instrumenten voldoen aan de volgende 
standaarden: EN 12899, ASTM E 1709 en ASTM E 2540.

RetroSign GR3
Beschikt over een unieke triple geometrie die het meten van 
allerlei observatiehoeken tegelijkertijd eenvoudig maakt. 
Dit voorziet de gebruiker van een veel breder beeld van de 
retroreflectie van verkeersborden. Zie de onderstaande tabel 
voor de geometrieën.

RetroSign GR1
Meet de hoofdobservatiehoek als genoemd in de standaarden 
en is verkrijgbaar met de geometrieën in de onderstaande 
tabel.

RetroSign 
GR1 ASTM 

Waarnemingshoek

Invalshoek* -4o

0,2o

RetroSign 
GR1 CEN Waarnemingshoek

Invalshoek* +5o

0,33o

RetroSign 
GR1 SAFETY

Waarnemingshoek

Invalshoek* +5o

0,2o

De RetroSign GR1 is verkrijgbaar met de volgende geometrieën

RetroSign 
GR3 ASTM 

Waarnemingshoek

Invalshoek* -4o

0,2o, 0,5o, 1,0o

RetroSign 
GR3 CEN 

Waarnemingshoek

Invalshoek* +5o

0,33o, 0,5o, 1,0o

De RetroSign GR3 is verkrijgbaar met de volgende geometrieën

*Voorzetlenzen voor het meten van +30° en +40° invalshoeken beschikbaar.
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Extra's

Verlengstok  RFIDBluetooth GPS Streepjescodescanner

Functies
De RetroSign-instrumenten zijn lichtgewicht en hebben een 
ergonomisch ontwerp voor gebruikerscomfort.

De instrumenten hebben een reproduceerbaarheid van ± 5% 
en een herhaalbaarheid van ± 2%.

De instrumenten hebben automatisch strooilichtcompensatie, 
wat inhoudt dat daglicht en andere lichtbronnen niet van 
invloed zijn op de nauwkeurigheid van de metingen.

Het interne geheugen kan meer dan 250.000 waarden opslaan, 
wat kort gezegd betekent dat deze instrumenten nooit zonder 
geheugen komen.

Met deze instrumenten kan de gebruiker bepalen of een 
microprismatisch bordfolie correct is aangebracht. 

Dankzij openingverkleiners kunnen de RetroSign-
retroreflectiemeters ook kleine letters en symbolen op 
verkeersborden meten.

De bij het instrument geleverde Road Sensor Control (RSC)-
software in combinatie met de USB-interface maken het 
downloaden van gegevens, het opstellen van rapporten (bijv. 
in Excel) en het overzetten van locaties naar Google Earth (als 
GPS is geïnstalleerd en geactiveerd) eenvoudig.

De RetroSign GR3 en GR1 zijn ontwikkeld voor een eenvoudige 
interface met zowel huidige als toekomstige systemen voor 
ID-tagging en asset management.

Extra's
De RetroSign GR3 en GR1 kunnen worden voorzien van 
geïntegreerde precisie met WAAS GPS. Dit maakt het mogelijk 
zeer nauwkeurig te bepalen waar een specifieke meting is 
uitgevoerd.

De RetroSign GR1 en GR3 kunnen ook worden uitgerust met 
Bluetooth voor draadloze verbindingen. 

Om uw assets te kunnen volgen, zijn de RetroSign GR3 en GR1 
leverbaar met scanners voor streepjescodes en/of RFID-tags. 
De robuuste RFID-technologie heeft het tot de voorkeurskeuze 
gemaakt voor het ID-taggen van field assets. 

De RetroSign-instrumenten zijn verkrijgbaar met een 
verlengstok met afstandsbediening voor het meten van zeer 
hoge borden.

Kalibratiestandaarden
De RetroSign-instrumenten zijn gekalibreerd in het door 
DANAK-geaccrediteerde DELTA-laboratorium en traceerbaar 
conform de standaarden van PTB (Physikalish-Technische 
Bundesanstalt, Duitsland) en NIST (National Institute of 
Standards and Technology, VS).

Contact en meer informatie
Voor meer informatie over de retroreflectiemeters RetroSign 
GR3 en GR1 kunt u contact opnemen met Kjeld Aabye, market 
manager, op tel. +45 72 19 46 30 of per e-mail: kaa@delta.dk.
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