Opgradering´s kit
ASSA ABLOY M Signallys
Hurtigporte
ASSA ABLOY Entrance Systems

Øg sikkerheden af jeres hurtigporte med
energieffektive LED-trafiklys
Vigtigste
fordel

Sikkerhed

At trafiklys er vigtige i den daglige trafik er
indlysende. Men de er lige så vigtige i den trafik,
der foregår på virksomhedens område. Her spiller
signalsystemer en særlig vigtig rolle på porte,
idet en lukket port helt eller delvis indskrænker
sigtbarheden. I det værst tænkelige scenarie kan
dette føre til ulykker.
Utidssvarende, dårligt fungerende lys eller lys med
elpærer udgør også en høj risiko. Medarbejderne
stoler på signalerne, men hvis disse er dårlige eller
usynlige, udgør de en mulig høj risiko.

Moderne trafiklys er udstyret med den nyeste LEDteknologi, og med deres lave elforbrug er de en
energieffektiv løsning. Desuden har LED-trafiklys
en betydeligt længere levetid sammenlignet med
traditionel oplysning.
Som en ekstra signaltype specielt til porte, der også
anvendes af fodgængere, tilbyder vi muligheden
for at montere LED-lister på siderammerne
i øjenniveau, så de er nemmere at se.
Kontakt os og få mere at vide!

Vi anbefaler derfor at udskifte gamle lys, først og
fremmest for at forbedre sikkerheden for personale
og køretøjer.

assaabloyentrance.da

Produktsæt
til ASSA ABLOY M
Signallys

LED-stribe - GRØN

LED-trafiklys - RØD/GRØN

Artikelnr.:

Navn

Type

Strøm

Levetid (timer) Anvendelse

D4912R0036

LED-trafiklys - RØD

alle typer

24 V AC/DC / 2,5 W

50 000

Primært trafik

D4912R0037

LED-trafiklys - GRØN

alle typer

24 V AC/DC / 2,5 W

50 000

Primært trafik

D8880R0006

LED-trafiklys - RØD/GRØN

alle typer

24 V AC/DC / 2,5 W

50 000

Primært trafik

D4912R0035

LED-trafiklys - ORANGE

alle typer

24 V AC/DC / 2,5 W

50 000

Primært trafik

D8940R0022

LED-stribe- RØD/GRØN

alle typer

24 V DC / 1 W

50 000

Primært
fodgængere
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LED-stribe - RØD
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