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De ANPR Lumo is een alles-in-één kentekenplaatcamera, 
inclusief ingebouwde software, analysator en IR-verlichting. Met 
een leesafstand van 2 tot 10 meter (6,5 tot 33 voet) zorgt de 
geavanceerde camera voor een vlotte voertuigherkenning. 

Typische toepassingen zijn onder meer toegangscontrole voor 
voertuigen, automatische tolheffing, freeflow-toepassingen op 
parkeerterreinen en andere situaties waarin het niet wenselijk is 
om RFID-tags uit te reiken. In situaties waarin voertuigen op 
tijdelijke of incidentele basis toegang moeten worden verleend, 
biedt deze kentekeplaatncamera de perfecte oplossing. 

Hoge nauwkeurigheid 
Deep learning algoritmen zorgen voor een hoge nauwkeurigheid 
in zowel regio’s met standaard kentekenplaten, zoals Europa, als 
in regio's met niet-gestandaardiseerde kentekenplaten, zoals de 
VS en Pacific. Daarnaast kan de ANPR Lumo ook ADR Hazard 
Identification Numbers (HIN) herkennen, ook wel bekend als 
Kemler Codes, die worden gebruikt voor wegtransport van 
gevaarlijke goederen.

Stand-alone oplossing 
De ANPR Lumo biedt ingebouwde functies voor 
voertuigtoegangscontrole. De optie om tijdgebaseerde lijsten voor 
toegangscontrole te configureren (witte lijst, zwarte lijst, 
negeerlijst, etc.) in de web-based software maakt het mogelijk 
dat de camera kan worden gebruikt als een stand-alone oplossing. 

Gebruiksvriendelijke configuratie 
De web-based software maakt eenvoudige configuratie van de 
ANPR Lumo mogelijk. Configuratie van outputberichten voor 
RS485, Wiegand of Ethernet behoort tot de mogelijkheden. 
Bovendien kunnen digitale I/O, interessante regio’s, 
netwerkinstellingen, etc. worden gedefinieerd. 

Bibliotheken 
De ANPR Lumo is bruikbaar in een ruim aantal landen over de hele wereld 
en ondersteunt daarmee een grote reeks aan infrarood licht reflecterende 
kentekenplaten. 

REST-interface 
De ANPR Lumo is uitgerust met een REST API waardoor externe 
partijen de camera eenvoudig kunnen integreren. De REST-interface 
geeft voor de systemen van externe partijen de mogelijkheid om het 
laatst gelezen kenteken op te vragen, kentekens toe te voegen aan de 
witte lijst, etc. 

Eenvoudige installatie 
Een montagebeugel wordt standaard meegeleverd met de ANPR 
Lumo om eenvoudige installatie te verzekeren. Met deze beugel kan de 
kentekencamera worden gemonteerd aan een muur of een paal. Het 
maakt het ook mogelijk om de gewenste camerahoek te kiezen om 
een betrouwbare uitlezing te garanderen. 

Communicatie-interfaces 
De ANPR Lumo ondersteunt de communicatie interfaces volgens 
industrie-standaarden: RS485, Wiegand en Ethernet. De ingebouwde 
Wiegand-optie maakt naadloze integratie in elk bestaand of nieuw 
toegangscontrole- of parkeersysteem mogelijk. 

Wiegand interface 
De meeste toegangscontrolepanelen ondersteunen Wiegand. De ANPR 
Lumo zet kentekennummers om in Wiegand ID-reeksen. De 
ingebouwde Wiegand-optie zorgt voor een eenvoudige en naadloze 
integratie in elk nieuw of bestaand toegangscontrolepaneel. 

OSDP-mogelijkheid 
De ANPR Lumo ondersteunt het Open Supervised Device Protocol 
(OSDP) voor automatische voertuigidentificatietoepassingen. OSDP 
maakt geavanceerde en beveiligde communicatie tussen de uPASS 
UHF RFID-lezer en de regelaar mogelijk. 

ANPR Lumo 
kentekenplaatcamera voor 
voertuig toegangscontrole 

Hoofdkenmerken: 

alles-in-één kentekencamera 

toepassingen met barrières en vrije doorstroomtoepassingen 

registreert kentekenplaten op 2 - 10 meter afstand  
(6,5 tot 33 voet) 

objectsnelheden (freerun) tot 130 km/h* 

geen extra software nodig 

bibliotheken van landen wereldwijd beschikbaar 
ondersteunt communicatie-interfaces volgens 
industrie-standaarden 
REST API voor naadloze integratie met externe partijen 
ingebouwde functies voor voertuig toegangscontrole 
OSDP v2 ondersteund inclusief beveiligd kanaalprotocol 
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Technische informatie ANPR Lumo 

Onderdeelnummer 9986138 ANPR Lumo 

Afmetingen 221 x 131 x 126 mm (8,7 x 5,2 x 5 inch) 

Kleur RAL9006 chassis en RAL5011 behuizing 

Gewicht 2,5 kg (5,5 pond) 

Beschermingsklasse IP65 (ca. NEMA4x) 

Materiaal Behuizing HIBS, Spuitgietwerk behuizing Silafont 3 

Bedrijfstemperatuur -20 ... +55°C (-4… +131°F)

Opslagtemperatuur -30… +55°C (-22… +131°F) 

Relatieve vochtigheid 10% ... 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend 

Energietoevoer 24 VDC +10% lineaire voeding aanbevolen of POE 

Energieverbruik 8 Watt 

Werkingsbereik Afstand: 2 tot 10 meter (6,5 tot 33 voet) 
Breedte: tot 3,5 meter (11,5 voet) 

Objectsnelheid Freerun: Tot 130 km/h* 
Getriggerd: Tot 250 km/u 

Ondersteunde kentekenplaten Infrarood reflecterende kentekenplaten, (niet) gestandaardiseerde kentekenplaten, 
gevaarsidentificatiecodes 

Cameragrootte 12 mm (½ inch) 

Resolutie van de beeldopnames 1/1.8” CMOS sensor, 1280 x 1024 pixels, SXGA 

Cameraverlichting IR850 nm 

Communicatie interfaces 
1 lijn half duplex instelbare baudrate, kabelafstand 1.200 meter (3.937 feet) 
10/100 Mbps, TCP, UDP, FTP, HTTP, DHCP 
Wiegand 26 BIT sha1, Wiegand 64, aangepast Wiegand-formaat, OSDP 

Relaisuitgang 2 relaisuitgangen 

Ingangen 2 digitale ingangen (opto-geïsoleerd) 

Uitgangen Aflezen resultaten van kentekenplaten en/of beelden genomen door de camera 

Kabelspecificaties Netwerk (CAT5E) 
Energie + IO: (LiCY) 8 x 2 x 0,14 mm2 

Kabellengte Netwerk: 5 meter (16,4 voet) 
Energie + IO: 5 meter (16,4 voet) 

Gegevensberichten op maat RESTful interface (API) en String syntax volledig configureerbaar voor integratie met 
toegangscontrolesystemen en software van externe partijen 

Opslag 10 GB 

Normen CE en UL 

Inbegrepen accessoires Paal/muur montagekit inbegrepen 

Document versienummer 1.6 

*Afhankelijk van lezersinstallatie, software-instellingen en externe omstandigheden. 
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