
D.R.I.P.

D.R.I.P.’s worden vooral gebruikt om:

• Tijdelijke verkeersmaatregelen te ondersteunen;

• Te waarschuwen voor wegwerkzaamheden of een omleiding;

• Informatie te geven over onvoorziene gebeurtenissen;

• Informatie te geven met betrekking tot grote evenementen.

KENMERKEN D.R.I.P.’S TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

De D.R.I.P. bestaat uit een betonnen platform met daarop een voeding/schakelkast gemonteerd en een grote inklapbare 

stalen paal met daarop het tekstpaneel en vier grote zonnepanelen. De afmetingen van de D.R.I.P. zijn dusdanig gekozen 

dat deze met normale transportmiddelen te verplaatsen is. De D.R.I.P. heeft een tekstpaneel met de afmetingen (h x b) 

2 x 2,5 meter. Het tekstpaneel is voorzien van amberkleurige LED’s die onderling 20 mm uit elkaar staan, volgens de 

richtlijnen van Rijkswaterstaat. Door deze kleine afstand zijn zeer duidelijke teksten en symbolen te vertonen. De LED’s 

zijn het meest energie-effi ciënt. De D.R.I.P. wordt gevoed middels accu’s en zonnepanelen. Doordat de hoeveelheid 
zonnecellen afgestemd is op de energiebehoefte van de D.R.I.P., is deze zeer lang stand-alone inzetbaar.

TRAFFIC SERVICE TRACK

Alle D.R.I.P.’s zijn aan te sturen met Traffi c Service Track. Traffi c Service Track is het door TSNED in eigen beheer 
ontwikkelde online Track & Trace programma, waarin opdrachtgevers van Traffi c Service Nederland zelf de gehuurde 
D.R.I.P.’s en/of tekstwagens tekstueel kunnen aansturen via www.traffi cservicetrack.nl. Traffi c Service Track is eenvoudig 
met behulp van een computer, smartphone of tablet te bedienen. Naast de positie van het materieel zijn we ook in staat 
de status van het materieel (op afstand) uit te lezen. Denk bijvoorbeeld aan de accuspanning, het helderheidsniveau van 

de LED’s, storingsmeldingen en de communicatie historie.

Semi-permanente Dynamische Route Informatie Panelen (afgekort D.R.I.P.) zijn vrij programmeerbare informatiepanelen, 
waarop pictogrammen (bv. RVV-bebording), teksten en/of symbolen worden getoond. Een D.R.I.P. wordt ingezet met 

de bedoeling verkeer te informeren en daarmee te beïnvloeden in haar routekeuze waardoor de doorstroming kan 

verbeteren.



EXTRA’S

• De semi-permanente D.R.I.P.’s zijn in vergelijking met conventionele D.R.I.P.’s draadloos uitgevoerd. Dit betekent dat de 

gebruiker zelf op afstand teksten kan invoeren, waardoor direct ingespeeld wordt op actuele informatie.

• De lichtsterkte van de LED’s past zich aan de weersomstandigheden en het licht en donker aan, waardoor de tekst 

altijd duidelijk leesbaar blijft.

• Semi-permanente D.R.I.P.’s kunnen zowel met netvoeding als met zonne-energie worden gevoed.
• Doordat de D.R.I.P.’s op zonne-energie werken:

 - Zijn ze milieuvriendelijk;

 - Is er geen geluidsoverlast van een aggregaat;

 - Is er geen CO2 uitstoot;

 - Is er geen gebruik van fossiele brandstoffen en smeerolie nodig.
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