
Al jaren een vertrouwd beeld in de berm langs de weg: de BermDRIP 

(Dynamische Route Informatie Paneel). Deze volledig programmeerbare 

matrixpanelen worden gebruikt om weggebruikers accuraat te informeren 

over werk in uitvoering, evenementen, omleidingsroutes en calamiteiten. 

VIOSS heeft de BermDRIP aanzienlijk vernieuwd en vanaf heden voorzien 

van een energiezuinig full color display.

Met de nieuwe semi-permanente BermDRIP behoort het gebruik van een externe 

voedingsbron, zoals een aggregaat, tot het verleden. De BermDRIP werkt volledig 

autonoom – op accu’s en zonne-energie. Goed nieuws voor het milieu, goed nieuws 

voor uw budget.

VIOSS spaart het mil ieu met
BermDRIP op zonne-energie
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full color display!



LED’s talk

Het vrij programmeerbare informatiepaneel toont pictogrammen in combinatie

met teksten en reistijden. De full color LED’s op het tekstpaneel (2 x 2.5m, h*b)

staan 20 mm uit elkaar conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat. De geringe

onderlinge afstand waarborgt zeer duidelijke teksten en symbolen; ook doordat de

LED’s feller of zwakker branden afhankelijk van de weersomstandigheden en het

licht en donker.

Kenmerken:
• Leesbaarheid gewaarborgd door meeveranderende lichtsterkte;

• Full color display

• Gevoed met accu’s en zonne-energie;

• Milieuvriendelijk;

• Geen geluidsoverlast van een aggregaat;

• Geen CO2 uitstoot;

• Geen fossiele brandstoffen en smeerolie nodig;

• Eenvoudig inzetbaar in combinatie met VRIS (Vioss Reistijd Informatie Systeem).

Track and Trace
Dankzij ingebouwde ‘Track and Trace’ is de positie van de BermDRIP nooit een raadsel.

Het systeem controleert de status voor onderhoud en meldt storingen. Draadloze

communicatie met de BermDRIP via het internet maakt het bekijken en wijzigen

mogelijk van teksten, symbolen, parameters en afbeeldingen.

Benieuwd naar de BermDRIP? 
Neem contact met ons op via 0345 – 228 970 of stuur een mail naar info@vioss.nl. In een 

persoonlijk gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden. Binnen 24 uur ontvangt u een 

maatwerkofferte.
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