DISPOZITIV LUMINOS DE AVERTIZARE SI SIGURANŢĂ CU LED-uri (2 x Ø 100mm)
Specificaţii tehnice
galben
594 nm
>200 cd
<5 w
Policarbonat stabilizat UV

Lungime de unda
Intensitate luminoasa
consum
Material lentile











Factor de putere: > 90%.
Factor de distorsiuni:
<20% pentru P< 5W
Domeniul de temperaturi: -40°C ...+74°C.
Tensiunea de alimentare: 230 Vca -20% +15%, frecvenţa 50 Hz-6%+4%
Acumulator tampon : 12Vcc/7Ah
Rezistenţa la şocuri: Clasa IR 3
Suprafaţa luminoasă a fiecărui compartiment: 100 mm
Număr de LED-uri/lampă: 25
Grad de protecţie: IP66

Caracteristici constructive
•
•
•
•

Este compus din două lămpi cu LED-uri cu diametru de 100mm interschimbabile între ele şi unitatea de comandă cu dimensiuni
180x270x100mm, unitate de comandă ce conţine şi acumulatorul tampon
Lămpile dispozitivului luminos de avertizare si siguranţă sunt capsulate
Elementele optice realizate cu LED-uri se montează pe indicatorul rutier
Sistem de montaj al unităţii de comandă: bride, band-IT

Caracteristici funcţionale ale dispozitivului de avertizare şi siguranţă cu LED-uri
1. Mod de funcţionare: noaptea dispozitivul luminos de avertizare şi siguranţă se alimentează de la reţeaua de iluminat public. In paralel
cu funcţionarea normală are loc şi o încărcare a acumulatorului tampon. Ziua dispozitivul funcţionează de la acumulatorul tampon
Vizibilitate buna: chiar si in conditii grele de mediu: soare puternic, ploaie, praf, lampile sint foarte vizibile.
3. Economie de energie: Aproape 100% din energia LED-urilor poate fi convertită în lumina vizibilă, pe cînd la becurile cu incandescenţă
doar 20% din energie este transformată în lumină.
4. Incalzire redusă: functionarea fără încalzire reduce foarte mult necesitatea intervenţiilor de înlocuire, oferind o durată de funcţionare
mult mai îndelungată.
5. Nu prezintă defectarea tipică a becurilor cu incandescenţă datorată oscilaţiei filamentului, durata de viaţă fiind mai mare de 50.000 ore.
6. Indicaţia este sigură: elimină reflexia luminii solare care poate da semnale false la becurile cu halogen.
7. Este protejat împotriva prafului si a umezelii.
8. Fiabilitate şi siguranţă a traficului (comparativ cu lampile de semnalizare cu incandescenţă)
8.1. Vizibilitate sporită.
8.2. Elimină desele defectări produse la sistemele cu lampi incandescente.
8.3. Minimizează efectul luminii solare.

Standarde de referinţă:
•
•
•
•
•
•
•

SR EN 12368:2006
SR HD 638-S1 :2001
SR EN 60598/1:2005
SR EN 12352:2006
SR 1848-4:1995
STAS 1848/5:1982
SR EN 60529:1995

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare
Sisteme de semnale pentru circulaţia rutieră
Corpuri de iluminat. Prescripţii generale şi încercări
Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate
Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. Amplasare şi funcţionare.
Semnalizare rutieră. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Condiţii tehnice de calitate
Grade normale de protecţie asigurate prin carcase.
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