Safe-T-Signal® varningssystem
Hjälp till att förhindra olyckor där människor och materialhanteringsutrustning
delar samma utrymme i din fastighet.

Trafikdetektering från
alla håll
»E
 nkelriktade mikrovågssensorer skiljer
på ankommande trafik
»U
 tformad för fyrvägs-, trevägsoch tvåvägskorsningar
» J usterbar detekteringszon och känslighet
»F
 järrsignalsdisplayer och fjärrsensorer
finns som tillval

Kraftig konstruktion
»T
 akmonterad med 19 mm
styvt standardrör
»R
 obust stålkonstruktion
»O
 ptimal monteringshöjd från
3050 mm till 4880 mm

Trafikkontrollsignaler

» Inomhusbruk, -40°C till 60°C

»K
 ommunicerar med gult
LED-varningstecken och rött
LED-stopptecken

Energibesparingar

»N
 är två eller fler röda LED-stoppskyltar
visas projiceras även en blå LED-signal
på golvet
»2
 30 VAC, 50/60 Hz ingång,
24 V utgång nätaggregat

www.ritehite.com

Extern signaldisplay (tillval)

»L
 åg energiförbrukning
(< 10 W standby, < 50 W max.)
» J usterbar ljusstyrka

Specifikationer/Undersökning

Om det detekteras trafik från:

Datum
Företagsnamn
Adress
Stad
Land				Postnummer
Representant
Försäljare

Kvantitet:

En riktning – de övriga riktningarna
kommer att se en gul väjningspliktsignal
(triangel, ). Ingen signal kommer att lysa
upp för den ankommande trafiken.

Signatur:

Två eller flera riktningar – en röd stoppsignal (oktagon, )
kommer att visas för den ankommande trafiken och ett
blått ljus kommer att projiceras på golvet. De övriga
riktningarna kommer att se en gul väjningspliktsignal ( ).

Korsningskonfiguration
4-vägskorsning

= Detekteringsområde

= Person inom detekteringsområdet

= Person utanför detekteringsområdet

3-vägskorsning
2-vägskorsning (hörn)

Innertak
(undersidan av fackverksstrukturen)

2-vägskorsning (rak)

B

440 mm (17,4 tum)

Monteringssats
(takfästen)

355 mm (13,9 tum)

305 mm (1 ft)

 tandardhöjd: 610 till 4265 mm
S
(2' till 14')
 tökad takhöjd: 610 till 6400 mm
U
(2' till 21 feet)

350 mm
(13,7 tum)

A

349
mm
(13,7
310
mm
tum)
(12,1
tum)

Tillval

C

A.

Takhöjd
(golv till undersidan av fackverket)

B.

Justerbar monteringssats

E xtern signaldisplay

Standard:
610 till 4265 mm (2 till 14 ft)

Antal (max. 4st.):
E xternt monterad sensor

Utökad:
610 till 6400 mm (2 till 14 ft)

210mm (8,2 tum)

C.

Antal (max. 4st.):

Rekommenderad monteringshöjd:
3050 mm till 4880 mm

Golv
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Rite-Hite GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
34471 Volkmarsen
Tyskland
Tel. +49 5693 9870-0
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Opening Mälardalen
Fågelgatan 1
641 33 Katrineholm
Sverige
Tel. +46 (0)10-155 00 20
www.opening.se

Rite-Hite® och Safe-T-Signal® är varumärken som tillhör Rite-Hite Holding Corporation.
Rite-Hites produkter skyddas av ett eller flera patent i USA, och med andra patentinsökningar
inlämnade i USA och i andra delar av världen. Informationen häruti ska endast ses som
en allmän referens gällande användning av tillämpliga produkter. Specifikationerna häruti
är föremål för förändringar.
www.opening.se

