Offert Bilaga Safe-T-Signal:
Produkt beskrivning

Dolda hörn är farliga områden! Safe-T-Signal
varningssystem hjälper att förebygga olyckor där
personer och materialhanteringsfordon delar samma
utrymme i din lokal.
Det takmonterade systemet upptäcker och varnar
personal när trafik närmar sig från andra håll.
Safe-T-Signal varningssystemet är utrustat med
mikrovågssensorer för att känna av närmande trafik från
alla håll, oavsett om det är en 4-väg, 3-väg eller 2 vägs
korsning.
Systemet varnar effektivt närmande trafik med hjälp av
LED-lampor i form av röda stoppskyltar (oktagon) och
brandgul varningsskylt (triangel). Förutom starka LED
stopp / varnings signaler projiceras en högintensiv blå
LED-punkt på korsningens golv när trafiken närmar sig
från två eller flera riktningar. Detta ger ytterligare en
dimension av kommunikation och skydd vid dessa farliga
korsningar/Hörn.

Funktioner & Fördelar
Konstruktion

Kraftigt byggd:

Trafik detektion

Mikrovågssensorer känner av närmande trafik från alla håll:

Trafik kontroll signaler

- Takmonterad med stålrör som ned pendling(Diam. 19mm)
- Robust stålkonstruktion, endast för inomhusbruk
- Utv.Mått: 355/210 mm (B) x 305 mm (H)
Sensorer bygger ut ytterligare 42.5 mm

- Detekteringszonen är ca. 10660mm lång och 4880mm bred på alla
sidor av enheten
- Justerbara detekterinszoner och känslighet
LED signalerna har hög synlighet (40 lumen) och är lätta att känna igen:
- STOPP (röd) och VARNING (brandgul)
- Synligheten kan justeras 60%, 50% eller 10% genom att ändra
DIP-omkopplarens läge, standard är 100%
Hög intensiv blå LED ljus signal (440 lumen) projiceras på
golvet Låg strömförbrukning:

Energibesparande

- Standby <10W
- Maximalt <50W
- Justerbar ljusstyrka
- Blå LED ljus signal (Cree)
- Brandgul och röd LED ljus signal (Osram)
Strömförsörjning:
- 1-Fas, 230V/50Hz, 24V Utgång, 10 A Säkring
- Strömkabel och Stickpropp ingår ej (tillhandahålls av annan)!

CE Försäkran om överensstämmelse

Europeiska direktiven: 2006/95/EG och 2004/108/EG
Europeiska standarder: EN 62471 (2006), EN 61000-6-2 (2005)
och EN 61000-6-3

Teknisk Specifikation
Modell
Korsningskonfiguration
Installations höjd, min. (mm)
Installations höjd, max. (mm)
Temperatur, min. (°C)
Temperatur, max. (°C)

Safe-T-Signal Varnings System (G2590)
**4-väg/3-väg/2-väg (hörn)/2-väg (rak)
3050
4880
-40
+60

Produktbeskrivning
Standard montagekit (610 mm till 4265 mm)
Ingår i paketet:
- Montageskena, längd 3050 mm
- Montagekonsoler, snurrfäste, skruv, bult
- Gängade stålrör längder: (2) 1525 mm, (2) 610 mm
- Säkerhetskabel 4575 mm

**

Förlängt Montagekit (610 mm till 6400 mm)
Ingår i paketet:
- Montageskena, längd 3050 mm
- Montagekonsoler, snurrfäste, skruv, bult
- Gängade stålrör längder: (3) 1525 mm, (3) 610 mm
- Säkerhetskabel 9150 mm

**

Generell beskrivning

Den externa signaldisplayen har utvecklas för installationer där
Safe-T-Signal varningssystem är dold och ej kan ses av fotgängare
eller truckförare. Den Externa Signaldisplayen kan kopplas mot varje
sida på Safe-T-Signal varningssystemet och kommer att visa samma
symbol/ljus som den valda sidan.
Det externa signaldisplayens Kit innehåller:
- Extern signaldisplay panel
- Cat 5 kabel, längd 22800 mm
- Universal fäste

Teknisk Specifikation
Modell
Article nummer
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Djup (mm)
Installation

Extra signaldisplay kit till Safe-T-Signal varningssystem
(G2590) GM004303
**
**
**
Universal fäste

Produkt beskrivning
Extra signaldisplay kit

**

Generell Beskrivning

Den extra väggmonterade mikrovågs-sensorn används vid

installationer där gångtrafikanter eller truckar måste upptäckas
bortom standard zonen. En extra sensor kan kopplas mot varje aktiv
sida på Safe-T-Signal och kommer se till att signaler och ljus varnar
för rörelse i den utökade zonen.
Extra Sensor kittet innehåller:
- Mikrovågs-sensorn
- Cat 5 kabel, längd 22800 mm
- Montagekonsol och skruv

Teknisk specifikation
Modell
Artikelnummer
Inastallation

Extra Sensor för Safe-T-Signal varningssystem (G2590)
GM004304
Montagekonsol

Produkt beskrivning
Extra Sensor kit

**

