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Trafiklys til industriporte

Vigtig fordel

Sikkerhed

Trafiklys rundt om porten
Når porten åbner og lukker, er der risiko for
kollision enten med portbladet eller med anden
trafik.

Bæredygtigt design, nemt at montere
Den næste generation trafiklys er nem at installere.
Fra styringen går der et kabel til trafiklyset. Der er
det forbundet med et plug-and-play-stik.

Trafiklys kan give instruktioner til gaffeltrucks,
palletrucks og andre køretøjer om, hvordan de
skal passere porten. Et blinkende rødt lys kan f.eks.
angive, at porten er ved at åbne eller lukke, og
grønt kan angive, at porten er helt åben og klar til
passage. Rødt og grønt på begge sider kan angive,
på hvilken side af porten køretøjet har prioritet.

Trafiklyset er forsynet med LED-teknologi, der gør
lyset ekstremt holdbart og vedligeholdelsesfrit.
Trafiklyset fås i versioner med en, to eller tre lamper
og er IP65-beskyttet.
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Oversigt

Fordele

Ofte kombineret med
magnetslynge i gulvet
eller radarer til at
registrere køretøjer, der
nærmer sig.

Navn

Type

Bemærkning

Lyssignal rødt 2x

Rødt signallys på hver side af porten

Kræver 950 styring

Lyssignal orange 2x

Orange signallys på hver side af porten

Kræver 950 styring

Lyssignal grønt 2x

Grønt signallys på hver side af porten

Kræver 950 styring

Trafiklys grønt + rødt 2x

Rødt og grønt trafiklys på begge sider
af porten

Kræver 950 styring og trafikdetektor på hver side

De vigtigste fordele er:

 Sikkerhed rundt om porten
 Bæredygtig LED lysteknologi
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Dette trafiklys kan også
bruges i kombination
med en stopklods der
bruges sammen med
læsserampen for at
angive, at lastbilen er
på plads, og at porten
og læssebroen kan
benyttes.

Rødt + grønt trafiklys
Rødt og grønt trafiklys
på begge sider af porten
angiver trafikretningen.
Når køretøjer nærmer
sig porten fra begge
sider, afgør trafiklyset,
hvilket køretøj der har
prioritet.
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Grønt vedvarende lys
I modsætning til det
røde blinkende lys giver
dette setup et fast grønt
lys, så længe porten er
helt åben. Det angiver,
at det er sikkert at
passere portåbningen.

Tekniske data er med forbehold for ændringer uden varsel.

Rødt blinkende lys
Dette setup giver et
rødt blinkende lys lige
før porten begynder at
lukke, eller når porten
bevæger sig. Det
angiver, at porten er i
bevægelse, og at porten
ikke må passeres.
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