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ADRO jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy produktów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Asortyment obejmuje 3 grupy:
• lampy i urządzenia emitujące światło o dalekim zasięgu, które zapewniają
ochronę osób pracujących na drodze, kierują ruchem i odpowiednio wcześnie
ostrzegają kierowców przed niebezpieczną strefą,
• artykuły oznakowujące i zabezpieczające obszar robót drogowych,
• wyroby trwale poprawiające bezpieczeństwo i usprawniające przemieszczanie
się pojazdów w obszarze potencjalnie niebezpiecznym dla ruchu kołowego
i pieszego.
Lampy diodowe o dalekim zasięgu oraz lampy ostrzegawcze są wyrobami czołowego
europejskiego producenta techniki diodowej, firmy D-POWER z Włoch. Spełniają
najwyższe wymagania normy PN-EN 12352: 2010 „Urządzenia do sterowania ruchem
drogowym – Świetlne urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne”
Produkowane przez ADRO urządzenia świetlne, z wykorzystaniem lamp o dalekim
zasięgu:
• strzała świetlna z 8 lampami,
• strzały świetlne z 15 lampami i systemy światła naprzemiennego montowane
na pojazdach,
• światło kierunkowe z 5 lampami montowane na pojeździe,
• tablice zamykające U-26a montowane na przyczepach
zyskują szerokie uznanie klientów z Polski i innych krajów Unii Europejskiej.
Potwierdza to spełnienie wymagań stawianych produktom ADRO w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa na drodze (zgodność parametrów emitowanego światła
z PN-EN 12352) oraz jakości i niezawodności.
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SPIS TREŚCI

Lampy o dalekim zasięgu ze sterowaniem zewnętrznym

4-6

Sterowniki zewnętrzne do lamp wczesnego ostrzegania

7

Zestawy lamp Ø 200, 335 mm o dalekim zasięgu ze sterowaniem zewnętrznym
Pojedyncze, podwójne lampy Ø 200, 335 mm o dalekim zasięgu ze sterowaniem
wewnętrznym
Światło kierujące o dalekim zasięgu montowane na pojazdach

8-9

10 - 14

15

Fale świetlne: przewodowa, bezprzewodowa

16 - 17

Strzały świetlne

18 - 19

Strzały świetlne o dalekim zasięgu montowane na pojazdach

20

Systemy światła naprzemiennego o dalekim zasięgu montowane na pojazdach

21

Przyczepy ze światłem ostrzegawczym o dalekim zasięgu: U-26a, U-26 + system
światła naprzemiennego

22 - 25

Systemy światła naprzemiennego o dalekim zasięgu – samodzielny montaż

26 - 27

Elementy tablicy zamykającej U-26a, 26c - samodzielny montaż/ serwis

28

Znak drogowy ostrzegawczy z lampami o dalekim zasięgu

29

Przenośna, bezprzewodowa sygnalizacja świetlna

30

Akumulatory, skrzynki na akumulatory, ładowarki

31

Lampy ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych: pojedyncze, zespolone

32

Oznakowanie ostrzegawcze pojazdów: lampy kierunkowe, oznakowanie odblaskowe

33

Lampy o dalekim zasięgu zasilane z systemów fotowoltaicznych lub z sieci 230 V
LED BOX
ECOSOLAR
Bezpieczne przejście dla pieszych
Znaki drogowe z lampami wczesnego ostrzegania

34
35
36 - 37
38
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SPIS TREŚCI

Lampy ostrzegawcze: zmierzchowa, dzienno-nocne, dzienne

39 - 41

Ręczne kierowanie ruchem drogowym.
Akcesoria do lamp

42

Tablice kierujące U-21. Podstawy drogowe. Tablica uchylna U-24

43

Zapory drogowe U-20, tablice prowadzące U-3 (U-3d) ze stali.
Akcesoria montażowe

44

Zapory drogowe z tworzywa sztucznego.
Zapora nożycowa ze stali

45

Taśmy do tymczasowego oznakowania poziomego dróg. Kleje do taśm.
Bariery wygradzające U-14e

46

Artykuły do wygradzania, znakowania miejsc robót

47

Pachołki drogowe.
Akcesoria

48

Znaki składane

49

Przyrządy pomiarowe

50

Oznakowanie pionowe.
Akcesoria do oznakowania pionowego

51

Tymczasowe ustawienie znaków drogowych

52

Słupki: U-1, U-2, U-5.
Punktowe elementy odblaskowe

53

Osłona zabezpieczająca U-15b.
Lustra drogowe U-18

54

Progi zwalniające

55

Zabezpieczenie ruchu pieszych i rowerzystów: U-11a, U-12a, U-12b, U-12c

56 - 57

Blokady parkingowe

58

Taśmy ostrzegawcze samoprzylepne, nieodblaskowe i odblaskowe.
Stojaki i łańcuchy z tw. sztucznego

59

Norma PN-EN 12352

60
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LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM ZEWNĘTRZNYM

Lampa wczesnego ostrzegania B80 EC
B80 EC LAMPA HERMETYCZNA Z UCHWYTEM MONTAŻOWYM
PN-EN 12352 L2H (światło ciągłe)
średnica klosza
średnica lampy (z kołnierzem)
średnica uchwytu montażowego do płaszczyzny
głębokość lampy z uchwytem montażowym do płaszczyzny
źródło światła

•

80 mm
88 mm
84 mm
24 mm
16 diód

trwale zamontowany kabel 0,6 m

MONTAŻ
W metalowym uchwycie metodą na twist zatrzymany, po
wcześniejszym zamontowaniu ww. uchwytu za pomocą 3 śrub
do płaszczyzny.

Lampa wczesnego ostrzegania B102 EC
B102 EC LAMPA HERMETYCZNA
PN-EN 12352 L2H (światło ciągłe)
średnica klosza
średnica lampy (z kołnierzem montażowym)
średnica obudowy montowanej w płaszczyźnie
głębokość obudowy montowanej w płaszczyźnie
głębokość lampy
źródło światła

•

100 mm
139 mm
114 mm
17 mm
19 mm
21 diód

trwale zamontowany kabel 1,5 m

MONTAŻ
Wbudowanie w płaszczyznę (zamocowanie za pomocą 3 śrub)
lub z wykorzystaniem metalowego uchwytu mocującego lampę
do płaszczyzny (w przypadku, gdy nie jest wymagane wbudowanie
lampy).
ASORTYMENT
lampy diodowe
B80 EC z uchwytem 12/24 V
ZE STEROWANIEM
montażowym
ZEWNĘTRZNYM,
B102 EC
12 V
ŚWIATŁO ŻÓŁTE
uchwyt mocujący lampę B102 EC do płaszczyzny

ART. NR
A0930-D3
A0930-D2
A0930-D15

Wybrane sterowniki kierujące pracą lamp B80 EC, B102 EC - informacje:
strona 7 i 28 katalogu.

lampa
B80 EC
B102 EC

kolor
światła

PN-EN
12352

żółty

L2H

światło ciągłe
siła światła    

pobór prądu/
24h&12 V

≥ 350 cd

9,6 Ah

≥ 600 cd

6 Ah

Lampy emitują światło ciągłe. Światło przerywane uzyskuje się
po ich podłączeniu do sterownika. Siła tego światła (efektywna
siła światła) zależy od czasu jego emisji (ON TIME) w ramach cyklu
pracy lampy.

LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM ZEWNĘTRZNYM

Lampa wczesnego ostrzegania B200 EC
B200 EC
PN-EN 12352 L8H (światło ciągłe)
średnica klosza
głębokość obudowy
źródło światła

•

200 mm
70 mm
52 diody

standardowo z jednym dławikiem M16, możliwość montażu
drugiego dławika M16

MONTAŻ
W tyle lampy 4 otwory gwintowane na śruby M4. Mocowanie
bezpośrednio do płaszczyzny lub na rurze, po wcześniejszym
zamontowaniu uchwytu 52 lub 82 mm.

Lampa wczesnego ostrzegania B201 EC
B201 EC
PN-EN 12352 L8H (światło ciągłe)
średnica klosza
głębokość obudowy (bez dławika M12)
źródło światła

•

200 mm
25 mm
52 diody

z jednym dławikiem M12

MONTAŻ
W tyle lampy 4 otwory gwintowane na śruby M4. Mocowanie
bezpośrednio do płaszczyzny (bez możliwości montażu uchwytu 52
lub 82 mm).
ASORTYMENT
lampy diodowe
ZE STEROWANIEM
ZEWNĘTRZNYM,
ŚWIATŁO ŻÓŁTE

ART. NR
B200 EC
B201 EC

uchwyt mocujący lampę do rury
o max. średnicy

12 V
12/24 V
12 V
12/24 V
52 mm
82 mm

A0931-D2
A0931-D4
A0931-D
A0931-D3
K0906-3D
K0906-4D

Wybrane sterowniki kierujące pracą lamp B200 EC, B201 EC - informacje:
strona 7 i 28 katalogu.

lampa

kolor
światła

PN-EN
12352

B200 EC
B201 EC

żółty

L8H

światło ciągłe
siła światła    
2300 cd

pobór prądu/
24h&12 V
14,4 Ah

Pozostałe kolory światła:  

Lampy emitują światło ciągłe. Światło przerywane uzyskuje się
po ich podłączeniu do sterownika. Siła tego światła (efektywna
siła światła) zależy od czasu jego emisji (ON TIME) w ramach cyklu
pracy lampy.
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LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM ZEWNĘTRZNYM

Lampa wczesnego ostrzegania B302 EC
B302 EC
PN-EN 12352 L9M (światło ciągłe)
średnica klosza
głębokość obudowy
źródło światła

•

335 mm
110 mm
85 diód

standardowo z jednym dławikiem M16, możliwość montażu
drugiego dławika M16

MONTAŻ
W tyle lampy 4 otwory gwintowane na śruby M4. Mocowanie
bezpośrednio do płaszczyzny lub na rurze, po wcześniejszym
zamontowaniu uchwytu 52 lub 82 mm.

Lampa wczesnego ostrzegania B304 EC
B304 EC
PN-EN 12352 L9M (światło ciągłe)
średnica klosza
głębokość obudowy (bez dławika M16)
źródło światła

•

335 mm
64 mm
85 diód

z jednym dławikiem M16

MONTAŻ
W tyle lampy 4 otwory gwintowane na śruby M4. Mocowanie
bezpośrednio do płaszczyzny (bez możliwości montażu uchwytu 52
lub 82 mm).
ASORTYMENT
lampy diodowe
ZE STEROWANIEM
ZEWNĘTRZNYM,
ŚWIATŁO ŻÓŁTE

ART. NR
B302 EC
B304 EC

uchwyt mocujący lampę do rury
o max. średnicy

12 V
12/24 V
12 V
12/24 V
52 mm
82 mm

A0932-D
A0932-D3
A0932-D2
A0932-D4
K0906-3D
K0906-4D

Wybrane sterowniki kierujące pracą lamp B302 EC, B304 EC - informacje:
strona 7 i 28 katalogu.

lampa
B302 EC
B304 EC

kolor
światła

PN-EN
12352

żółty

L9M

światło ciągłe
siła światła    
10000 cd

pobór prądu/
24h&12 V
33,6 Ah

Pozostałe kolory światła:  

Lampy emitują światło ciągłe. Światło przerywane uzyskuje się
po ich podłączeniu do sterownika. Siła tego światła (efektywna siła
światła) zależy od czasu jego emisji (ON TIME) w ramach cyklu pracy
lampy.

STEROWANIE ZEWNĘTRZNE ZESTAWAMI LAMP O DALEKIM ZASIĘGU

Sterowniki zewnętrzne do lamp wczesnego ostrzegania
B80/2
B102/2
B200/2, B201/2

podwójna lampa
wczesnego ostrzegania

PN-EN 12352

wymiary L x W x H pobór prądu/ 24h*&12 V

L2H
L8H

120 x 85 x 55 mm

B80/2
6,5 Ah
B102/2
4,1 Ah
B200/2, B201/2 9,8 Ah

STANDARDOWE USTAWIENIA STEROWNIKA

•
•

B80/2

B102/2

B200/2

B80/3
B102/3
B200/3, B201/3
B80/4
B102/4
B200/4, B201/4

potrójna lampa
wczesnego ostrzegania
poczwórna lampa
wczesnego ostrzegania

PN-EN 12352

L2H
L8H

PN-EN 12352

L2H
L8H

ilość cykli pracy: 60/min.
czas emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy: 50%
ASORTYMENT

ART. NR

sterownik zewnętrzny 2-wyjściowy do zestawów
12/24 V
lamp: B80/2, B102/2, B200/2, B201/2

A0930-D7

wymiary L x W x H pobór prądu/ 24h*&12 V
B80/3
9,7 Ah
B102/3
6,1 Ah
B200/3, B201/3 14,6 Ah
120 x 85 x 55 mm
B80/4
13 Ah
B102/4
8,3 Ah
B200/4, B201/4 19,4 Ah
STANDARDOWE USTAWIENIA STEROWNIKA

•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy: 50%
ASORTYMENT

B200/3

B102/4

potrójna lampa
wczesnego ostrzegania

B200/4

B302/3, B304/3

ART. NR

sterownik zewnętrzny 3/4-wyjściowy do zestawów lamp: B80/3, B102/3, B200/3, B201/3,
B80/4, B102/4, B200/4, B201/4

12/24 V

A0930-D8

wymiary L x W x H pobór prądu/ 24h*&12 V

PN-EN 12352 L9M

120 x 85 x 55 mm

34,1 Ah

USTAWIENIA STEROWNIKA

•
•

B302/3

strzała świetlna

S8-B200

PN-EN 12352 L8H

ilość cykli pracy: 60/min.
czas emisji światła (ON TIME), w ramach
cyklu pracy: 50%
ASORTYMENT

ART. NR

sterownik zewnętrzny 3-wyjściowy do zestawów
12/24 V
lamp: B302/3, B304/3

A0930-D9

wymiary L x W x H pobór prądu/ 24h*&12 V
100 x 100 x 55 mm

38,9 Ah

USTAWIENIA STEROWNIKA

•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas emisji światła (ON TIME), w ramach
cyklu pracy: 50%
ASORTYMENT

ART. NR

sterownik strzały świetlnej S8-B200
system światła
naprzemiennego

S8-B200/2xB304
S8-B200/2xB302

PN-EN 12352 L8H/L9M

12/24 V

K0970-3

wymiary L x W x H pobór prądu/ 24h*&12 V
150 x 110 x 70 mm

61,6 Ah

USTAWIENIA STEROWNIKA
• ilość cykli pracy: 60/min.
• czas emisji światła (ON TIME),
w ramach cyklu pracy S8-B200/2xB304,
S8-B200/2xB302:  50/50%
ASORTYMENT
sterownik systemu światła naprzemiennego
S8-B200/2xB304, S8-B200/2xB302
*doba: dzień 12h, noc 12h

ART. NR
12 V

K0939-D1
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LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM ZEWNĘTRZNYM

Potrójna/ poczwórna lampa wczesnego ostrzegania B200/3, B200/4
Potrójna/ poczwórna lampa wczesnego ostrzegania B201/3, B201/4

B201/4

B200

B201

B200/3, B200/4
PN-EN 12352 L8H
średnica klosza
głębokość obudowy

200 mm
70 mm

MONTAŻ

Lampy wyposażone w uchwyty 52 mm (opcja 82 mm). Odległość
między lampami w linii prostej wynosi 1,5 m. Do sterownika
doprowadzony kabel zasilający 5 m z zaciskami elektrycznymi.

B201/3, B201/4

Charakterystyka pracy (ustawienia standardowe):

PN-EN 12352 L8H
średnica klosza
głębokość obudowy (bez dławika M12)

200 mm
25 mm

MONTAŻ

•
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy:
50% (0,5 sek.)
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
światło zsynchronizowane

Lampy bez uchwytów - mocowanie do płaszczyzny z wykorzystaniem
otworów gwintowanych w tyle lamp. Odległość między lampami
w linii prostej wynosi 1,5 m. Do sterownika doprowadzony kabel
zasilający 5 m z zaciskami elektrycznymi.

zestaw
lamp
B200/3
B200/4
B201/3
B201/4

kolor
światła

żółty

PN-EN
12352

L8H

efektywna siła światła
dzień

noc

≥ 1600 cd** ≥ 600 cd**

pobór prądu/
24h*&12 V
14,9 Ah
19,8 Ah
14,9 Ah
19,8 Ah

ASORTYMENT
B200/3
lampy diodowe
ZE STEROWANIEM
ZEWNĘTRZNYM,
ŚWIATŁO ŻÓŁTE

B200/4
B201/3

* doba: dzień 12h, noc 12h, **dotyczy każdej lampy
Pozostałe kolory światła:    CZERWONE CIĄGŁE   

B201/4

12 V
12/24 V
12 V
12/24 V
12 V
12/24 V
12 V
12/24 V

ART. NR
A0900-30D
A0900-31D
A0900-40D
A0900-41D
A0900-32D
A0900-33D
A0900-42D
A0900-43D

LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM ZEWNĘTRZNYM

Potrójna lampa wczesnego ostrzegania B302/3
Potrójna lampa wczesnego ostrzegania B304/3

B304/3

B302

B304

B302/3
PN-EN 12352 L9M
średnica klosza
głębokość obudowy

335 mm
110 mm

MONTAŻ
Lampy wyposażone w uchwyty 52 mm (opcja 82 mm). Odległość
między lampami w linii prostej wynosi 1,5 m. Do sterownika
doprowadzony kabel zasilający 5 m z zaciskami elektrycznymi.

B304/3

Charakterystyka pracy:

PN-EN 12352 L9M
średnica klosza
głębokość obudowy (bez dławika M16)

335 mm
64 mm

MONTAŻ

Lampy bez uchwytów - mocowanie do płaszczyzny z wykorzystaniem
otworów gwintowanych w tyle lamp. Odległość między lampami
w linii prostej wynosi 1,5 m. Do sterownika doprowadzony kabel
zasilający 5 m z zaciskami elektrycznymi.

zestaw
lamp

kolor
światła

PN-EN
12352

efektywna siła światła

B302/3
B304/3

żółty

L9M

≥ 7900 cd** ≥ 2700 cd**

dzień

noc

* doba: dzień 12h, noc 12h, **dotyczy każdej lampy
Pozostałe kolory światła:    

pobór prądu/
24h*&12 V
34,1 Ah

•
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy:
50% (0,5 sek.)
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
światło zsynchronizowane

ASORTYMENT
lampy diodowe
ZE STEROWANIEM
ZEWNĘTRZNYM,
ŚWIATŁO ŻÓŁTE

B302/3
B304/3

12 V
12/24 V
12 V
12/24 V

ART. NR
A0900-36D
A0900-37D
A0900-38D
A0900-39D
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LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM WEWNĘTRZNYM

Lampa wczesnego ostrzegania
B200
B200
PN-EN 12352 L8H
średnica klosza
głębokość obudowy

200 mm
70 mm

MONTAŻ
Lampa wyposażona w uchwyt 82 mm (opcja 52 mm)
i kabel zasilający 5 m z zaciskami elektrycznymi.  

Podwójna lampa wczesnego ostrzegania
B200/2
B200/2
PN-EN 12352 L8H
średnica klosza
głębokość obudowy

200 mm
70 mm

MONTAŻ
Lampy wyposażone w uchwyty 82 mm (opcja 52 mm),
kabel 2,7 m łączący lampy i kabel zasilający 5 m z zaciskami
elektrycznymi.
Charakterystyka pracy (ustawienia standardowe):
•
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła, w ramach cyklu pracy: 50% (0,5 sek.)
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
światło zsynchronizowane (podwójna lampa B200/2)

Zastosowanie:
•
•

oznakowanie robót drogowych i miejsc niebezpiecznych
w obszarze miejskim
oznakowanie/zabezpieczenie małych pojazdów i maszyn
drogowych pracujących pod ruchem

lampa
B200
B200/2

kolor
światła

PN-EN
12352

żółty

L8H

efektywna siła światła
dzień

noc

≥ 1600 cd
≥ 600 cd
≥ 1600 cd** ≥ 600 cd**

pobór prądu/
24h*&12 V
4,9 Ah
9,8 Ah

* doba: dzień 12h, noc 12h, **dotyczy każdej lampy
Pozostałe kolory światła:    CZERWONE CIĄGŁE   
ASORTYMENT
lampy diodowe
ZE STEROWANIEM
WEWNĘTRZNYM,
ŚWIATŁO ŻÓŁTE

ART. NR
B200
B200/2

W ofercie także lampy z napięciem 230 V.

12 V
12/24 V
12 V
12/24 V

A0919-2D
A0919-D
A0900-12D
A0900-10D

LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM WEWNĘTRZNYM

Lampa wczesnego ostrzegania
B201
B201
PN-EN 12352 L8H
średnica klosza
głębokość obudowy (bez dławika M12)

200 mm
25 mm

MONTAŻ
Lampa bez uchwytu - mocowanie do płaszczyzny z wykorzystaniem
otworów gwintowanych na śruby M4, w tyle lampy.
Wyposażona w kabel zasilający 5 m.

Podwójna lampa wczesnego ostrzegania
B201/2-Z
B201/2-Z
PN-EN 12352 L8H
średnica klosza
głębokość obudowy

200 mm
25 mm

MONTAŻ
Lampy bez uchwytów - mocowanie do płaszczyzny z wykorzystaniem
otworów gwintowanych na śruby M4, w tyle lamp.
Wyposażona w kabel 2,7 m ze złączką (Z) łączący lampy i kabel
zasilający 5 m.
Charakterystyka pracy (ustawienia standardowe):
•
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła, w ramach cyklu pracy: 50% (0,5 sek.)
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
światło zsynchronizowane (podwójna lampa B201/2-Z)

Zastosowanie:
•

lampa
B201
B201/2-Z

kolor
światła

PN-EN
12352

żółty

L8H

efektywna siła światła
dzień

noc

≥ 1600 cd
≥ 600 cd
≥ 1600 cd** ≥ 600 cd**

pobór prądu/
24h*&12 V
4,9 Ah
9,8 Ah

* doba: dzień 12h, noc 12h, **dotyczy każdej lampy

oznakowanie robót drogowych i miejsc niebezpiecznych
w obszarze miejskim

Pozostałe kolory światła:    CZERWONE CIĄGŁE   
ASORTYMENT
lampy diodowe
ZE STEROWANIEM
WEWNĘTRZNYM,
ŚWIATŁO ŻÓŁTE

B201/2-Z

DO ZASILANIA 12 V, 24 V

ZŁĄCZKA NA KABLU
POZWALA NA SZYBKI
MONTAŻ LAMP.

ART. NR
B201
B201/2-Z

12 V
12/24 V
12 V
12/24 V

A0919-4D
A0919-8D
A0900-16D
A0900-25D
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LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM WEWNĘTRZNYM

Lampa wczesnego ostrzegania
B302
B302
PN-EN 12352 L9M
średnica klosza
głębokość obudowy

335 mm
110 mm

MONTAŻ
Lampa wyposażona w uchwyt 82 mm (opcja 52 mm)  i kabel zasilający
5 m z zaciskami elektrycznymi.  

Podwójne lampa wczesnego ostrzegania
B302/2
B302/2
PN-EN 12352 L9M
średnica klosza
głębokość obudowy

335 mm
110 mm

MONTAŻ
Lampy wyposażone w uchwyty 82 mm (opcja 52 mm), kabel 2,7 m
łączący lampy i kabel zasilający 5 m z zaciskami elektrycznymi.

lampa

Charakterystyka pracy (ustawienia standardowe):
•
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła, w ramach cyklu pracy: 50% (0,5 sek.)
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
światło zsynchronizowane (podwójna lampa B302/2)

Zastosowanie:
•
•

oznakowanie robót drogowych i miejsc
niebezpiecznych w obszarze pozamiejskim
oznakowanie/zabezpieczenie dużych pojazdów i maszyn
drogowych pracujących pod ruchem

B302
B302/2

kolor
światła

PN-EN
12352

żółty

L9M

efektywna siła światła
dzień

noc

≥ 7900 cd ≥ 2700 cd
≥ 7900 cd** ≥ 2700 cd**

pobór prądu/
24h*&12 V
9,7 Ah
19,4 Ah

* doba: dzień 12h, noc 12h, **dotyczy każdej lampy
Pozostałe kolory światła:    CZERWONE CIĄGŁE   
ASORTYMENT
lampy diodowe
ZE STEROWANIEM
WEWNĘTRZNYM,
ŚWIATŁO ŻÓŁTE

ART. NR
B302
B302/2

W ofercie także lampy z napięciem 230 V.

12 V
12/24 V
12 V
12/24 V

A0929-D
A0929-10D
A0900-11D
A0900-20D

LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM WEWNĘTRZNYM

Lampa wczesnego ostrzegania
B304
B304
PN-EN 12352 L9M
średnica klosza
głębokość obudowy

335 mm
64 mm

MONTAŻ
Lampa bez uchwytu - mocowanie do płaszczyzny z wykorzystaniem
otworów gwintowanych na śruby M4, w tyle lampy.
Wyposażona w kabel zasilający 5 m.

Podwójna lampa wczesnego ostrzegania
B304/2-Z
B304/2-Z
PN-EN 12352 L9M
średnica klosza
głębokość obudowy

335 mm
64 mm

MONTAŻ
Lampy bez uchwytów - mocowanie do płaszczyzny z wykorzystaniem otworów gwintowanych na śruby M4, w tyle lamp. Wyposażona
w kabel 2,7 m ze złączką łączący lampy i kabel zasilający 5 m.
lampa
B304
B304/2-Z

kolor
światła

PN-EN
12352

żółty

L9M

efektywna siła światła
dzień

noc

≥ 7900 cd ≥ 2700 cd
≥ 7900 cd** ≥ 2700 cd**

pobór prądu/
24h*&12 V
9,7 Ah
19,4 Ah

* doba: dzień 12h, noc 12h, **dotyczy każdej lampy
Pozostałe kolory światła:    CZERWONE CIĄGŁE   
ASORTYMENT
lampy diodowe
ZE STEROWANIEM
WEWNĘTRZNYM,
ŚWIATŁO ŻÓŁTE

ART. NR
B304
B304/2-Z

12 V
12/24 V
12 V
12/24 V

A0929-15D
A0929-16D
A0900-26D
A0900-27D

W ofercie także lampy z napięciem 230 V.

Charakterystyka pracy (ustawienia standardowe):
•
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła, w ramach cyklu pracy: 50% (0,5 sek.)
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
światło zsynchronizowane (podwójna lampa B304/2-Z)

Zastosowanie:
•
•

oznakowanie robót drogowych i miejsc
niebezpiecznych w obszarze pozamiejskim
tablica wcześnie ostrzegająca U-27
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LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZE STEROWANIEM WEWNĘTRZNYM
ZASILANE Z BATERII 6 V
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Lampa wczesnego ostrzegania D4C-B200 zasilana z baterii 6 V

D4C-B200
PN-EN 12352 L8M
średnica klosza

200 mm

MONTAŻ
Lampa wyposażona w uchwyt 82 mm (opcja 52 mm) i kabel zasilający
2 m do połączenia z pojemnikiem na baterie.

Lampa wczesnego ostrzegania D4C-B302 zasilana z baterii 6 V
D4C-B302
PN-EN 12352 L9M
średnica klosza

335 mm

MONTAŻ
Lampa wyposażona w uchwyt 82 mm (opcja 52 mm) i kabel zasilający
2 m do połączenia z pojemnikiem na baterie.
czas pracy
kolor PN-EN efektywna siła światła
z bateriami*
światła 12352
dzień
noc
6 V 7 Ah 6 V 50 Ah
1400 h
D4C-B200
L8M
≥ 830 cd ≥ 330 cd 200 h
żółty
D4C-B302
L9M ≥ 5200 cd ≥ 1600 cd
65 h
550 h
lampa

Charakterystyka pracy (ustawienia standardowe):
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
światło przerywane, czas trwania emisji światła (ON TIME),
w ramach cyklu pracy: 20% (0,2 sek.)
automatyczne ściemnianie w porze nocnej

Zastosowanie:
•

oznakowanie robót drogowych, miejsca wypadku drogowego,
awarii pojazdu

* doba: dzień 12h, noc 12h, 4 baterie, ON TIME 20% (0,2 s), temp. powietrza 25oC
Pozostałe kolory światła:
D4C-B200    CZERWONE CIĄGŁE  
D4C-B302    CZERWONE CIĄGŁE  

ŹRÓDŁO ZASILANIA
4 baterie 6 V 7 Ah lub 50 Ah osadzone w tworzywowym pojemniku
o wymiarach L x W x H  150 x 165 x 235 mm.
Napięcie zasilające lampę, na wyjściu z pojemnika, wynosi 12 V.
ASORTYMENT

ART. NR

bez baterii
lampy diodowe
D4C-B200 z bateriami 6 V 7 Ah
ZE STEROWANIEM
z bateriami 6 V 50 Ah
WEWNĘTRZNYM
bez
baterii
zasilane z baterii 6 V,
D4C-B302
z
bateriami
6 V 7 Ah
ŚWIATŁO ŻÓŁTE
z bateriami 6 V 50 Ah
bateria IEC 4R 25 6 V 7 Ah
bateria KOMPAKT 50 6 V 50 Ah
uchwyt mocujący lampę D4C-B200, D4C-B302
na pachołku drogowym 750 mm

A0919-15D
A0919-16D
A0919-17D
A0929-11D
A0929-12D
A0929-13D
A0903
A0905

Pachołki drogowe 750 mm - strona 48 katalogu.

MONTAŻ NA PACHOŁKU DROGOWYM 750 MM
Z WYKORZYSTANIEM UCHWYTU

A0909-4

15

ŚWIATŁO KIERUJĄCE O DALEKIM ZASIĘGU MONTOWANE NA POJAZDACH

Charakterystyka pracy systemów:
•
•
•
•

4 programy pracy
sterowanie z urządzenia kontrolnego zamontowanego w kabinie
pojazdu
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
możliwość podłączenia do urządzenia kontrolnego dodatkowego
urządzenia ostrzegawczego (np. podwójna lampa diodowa
wczesnego ostrzegania)

Montaż systemu diodowego światła kierującego SK5-B102, SK5-B200
z wykorzystaniem bagażnika dachowego produkcji CRUZ Hiszpania.
Różne długości belki i wysokości uchwytów łączących belkę
z dachem pojazdu, w zależności od marki i modelu pojazdu.
Szczegółowa oferta – zapytanie.

System światła kierującego SK5-B102
PN-EN 12352 L2H
średnica kloszy
wymiary* W x H x D

100 mm
1000 x 160 x 40 mm (90 mm z uchwytem)   

* W - szerokość, H - wysokość, D - głębokość

MONTAŻ
2 poziome uchwyty służące do przykręcenia systemu do płaszczyzny
poziomej.
system światła kolor
kierującego światła

SK5-B102

żółty

PN-EN
12352

L2H

siła
światła

600 cd*

program

pobór
prądu/ 24h**

1.

23 Ah

2.

23 Ah

3.

12 Ah

4.

23 Ah

* światło ciągłe bez ściemniania, ** doba: dzień 12h, noc 12h
ASORTYMENT

ART. NR

system światła kierującego SK5-B102

12 V

A0928-2D

System światła kierującego SK5-B200
PN-EN 12352 L8H
średnica kloszy
wymiary* W x H x D

200 mm
1300 x 210 x 130 mm

* W - szerokość, H - wysokość, D - głębokość  

MONTAŻ
System przykręcany bezpośrednio do płaszczyzny poziomej:
do prostokątnej belki bagażnika lub do dachu pojazdu.
system światła kolor
kierującego światła

SK5-B200

żółty

PN-EN
12352

L8H

siła
światła

2300 cd*

program

pobór prądu/
24h**&12 V

1.

47 Ah

2.

47 Ah

3.

24 Ah

4.

47 Ah

* światło ciągłe bez ściemniania, ** doba: dzień 12h, noc 12h
ASORTYMENT
system światła kierującego SK5-B200

ART. NR
12 V
24V

A0928-D
A0928-4D

PODWÓJNA LAMPA WCZESNEGO OSTRZEGANIA B302/2 - OPCJA
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FALE ŚWIETLNE

Przewodowa fala świetlna FP-B200

FP-B200
PN-EN 12352 L8M
średnica klosza

200 mm

MONTAŻ
Lampa wyposażona w uchwyt 52 mm.

fala
świetna

kolor
światła

PN-EN
12352

FP-B200

żółty

L8M

efektywna siła światła
dzień

noc

pobór prądu/
24h*

≥ 1300 cd

≥ 500 cd

10,9 Ah

* doba: dzień 12h, noc 12h
ASORTYMENT

ART. NR

lampa przewodowej fali świetlnej FP-B200
12 V
kabel łączący lampy przewodowej fali świetlnej FP-B200
kabel zasilający przewodowej fali świetlnej FP-B200

A0923-D
A0923-D2
A0923-D3

Uniwersalny klucz do lamp drogowych w komplecie z falą świetlną.

Opis/ parametry techniczne:

Charakterystyka pracy:

•

•

•
•
•

ten sam model lampy dla wszystkich punktów fali świetlnej
(bez podziału na lampę sterującą tzw. matkę i lampy pośrednie
tzw. córki)
każda lampa posiada 2 trwale zamontowane krótkie kable
z końcówkami, do których przyłączane są 12-metrowe kable
łączące tą lampę z poprzednią i następną w łańcuchu
ostatnia lampa połączona jest kablem 12 m ze źródłem zasilania
nieograniczona ilość lamp w łańcuchu

•
•
•
•

wewnętrzne elektroniczne sterownie samoczynnie konfiguruje
lampy w falę świetlną
ilość cykli pracy: 50/ min.
czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy:
20% (240 mS)
emisja światła 24h/doba
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
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FALE ŚWIETLNE

Bezprzewodowa fala świetlna D2-B200 RADIO

D2-B200 RADIO
PN-EN 12352 L8M
średnica klosza

200 mm

MONTAŻ
Lampa wyposażona w uchwyt 52 mm.

fala
kolor PN-EN
świetna światła 12352

D2-B200
RADIO

efektywna siła światła
dzień

noc

≥ 500 cd** ≥ 190 cd**
żółty

L8M

≥ 1000 cd ≥ 370 cd

czas
typ baterii
pracy z kpl.
zasilającej
baterii*
6 V 7 Ah
6 V 50 Ah
6 V 7 Ah
6 V 50 Ah

205 h
1500 h
72 h
500 h

* doba: dzień 12h, noc 12h, kpl. - 2 baterie, temp. powietrza 250C,
**ustawienie standardowe

Charakterystyka pracy:
•
•
•
•
•
ASORTYMENT

ART. NR

bez baterii
lampa bezprzewodowej fali
z bateriami 6 V 7 Ah
świetlnej D2-B200 RADIO
z bateriami 6 V 50 Ah
IEC 4R 25 6 V 7 Ah
bateria
KOMPAKT 50 6 V 50 Ah
uchwyt mocujący lampę D-STAR, SUPER D-STAR,
D2-B200, D2-B200 RADIO na pachołku drogowym
stojak do ustawienia lampy D-STAR, SUPER D-STAR,
D2-B200, D2-B200 RADIO na podłożu

A0922-4D
A0922-5D
A0922-6D
A0903
A0905
A0909
A0909-3

Uniwersalny klucz do lamp drogowych w komplecie z falą świetlną.

ilość cykli pracy: 60/ min. (ustawienie standardowe) lub 40/ min.
czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy:
5% (50 mS) - 60 cykli lub 16,7% (250 mS) – 40 cykli
emisja światła 24h/doba
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
dodatkowe słabe światło ciągłe w porze nocnej zaznaczające
pozycję lampy na drodze, gdy nie emituje błysku (bezpieczeństwo)  

Opis/ parametry techniczne:
•
•
•
•

nieograniczona ilość lamp w fali
lampy nie są numerowane – mogą zajmować dowolną pozycję
w fali (tę samą lub inną względem poprzedniego cyklu pracy)
brak emisji światła przez jedną/ kilka lamp (np. na skutek
zniszczenia) nie zakłóca pracy pozostałych lamp fali
maksymalna odległość między lampami: 15 m – lampy na wysokości
minimum 0,5 m nad gruntem, 7 m – lampy ustawiane na gruncie

NIEZALEŻNIE OD PRACY W FALI, KAŻDA LAMPA MOŻE BYĆ UŻYTA
JAKO POJEDYNCZA
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STRZAŁY ŚWIETLNE

Strzała świetlna S8-B200
S8-B200
PN-EN 12352 L8H
ilość lamp
średnica kloszy
wymiary W x H x D
waga

RĘ

MONTAŻ
Strzała wyposażona standardowo w uchwyt mocujący do rury Ø48,360,3 mm. Po zdjęciu ww. uchwytu montaż na stałe do płaszczyzny
za pomocą 4 śrub (w komplecie ze strzałą). Wykorzystanie uchwytu
mocującego strzałę do tylnej burty pojazdu (opcja) eliminuje
konieczność wykonania otworów w burcie pod ww. śruby.
CZN

Y OBRÓ

T

Charakterystyka pracy:
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy:
50% (0,5 sek.)
automatyczne ściemnianie w porze nocnej

Opis/parametry techniczne:
•
•
•

8
200 mm
860 x 860 x 190 mm
16,5 kg

rama wykonana ze stali nierdzewnej
kabel zasilający 3,5 m do połączenia z akumulatorem
emisję światła                 wybiera się poprzez ręczny obrót strzały,
po wcześniejszym zwolnieniu trzpienia blokującego

strzała
świetlna

kolor
światła

PN-EN
12352

S8-B200

żółty

L8H

całkowita efektywna
siła światła
dzień

noc

≥ 3200 cd

≥ 1250 cd

pobór prądu/
24h*&12 V
38,9 Ah

*doba: dzień 12h, noc 12h
ASORTYMENT

ART. NR

12 V
strzała świetlna S8-B200
12/24V
uchwyt mocujący strzałę S8-B200 do tylnej burty pojazdu
wózek stalowy na akumulator
profil stalowy 40/40/2, dł. 1500 mm

A0970
A0970-4
A0971
K4020
A0976-P1

STRZAŁY ŚWIETLNE

Strzała świetlna S13-B102
S13-B102
PN-EN 12352 L2H
ilość lamp
średnica kloszy
wymiary* W x H x D
waga

13
100 mm
630 x 610 x 75 mm
6 kg

*W - szerokość, H - wysokość, D -głębokość

Strzała świetlna S13-B200
S13-B200
PN-EN 12352 L8H
ilość lamp
średnica kloszy
wymiary* W x H x D
waga

13
200 mm
920 x 900 x 120 mm
15 kg

*W - szerokość, H - wysokość, D -głębokość

strzała
świetlna
S13-B102
S13-B200

•

ilość cykli pracy: 45/min.
czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy:
40% (0,6 sek.)
automatyczne ściemnianie w porze nocnej

Opis/ parametry techniczne:
•
•

PN-EN
12352

żółty

L2H
L8H

całkowita efektywna
siła światła
dzień

noc

≥ 3000 cd
≥ 4300 cd

≥ 1500 cd
≥ 1400 cd

pobór prądu/
24h*&12 V
14,4 Ah**
30,0 Ah**

*doba: dzień 12h, noc 12h, **emisja światła: strzała

Charakterystyka pracy:
•
•

kolor
światła

obudowa wykonana z tworzywa ABS, odpornego na urazy
mechaniczne
emisję światła                       wybiera się w zależności od wersji
sterowania, za pomocą pilota połączonego ze strzałą kablem 15m
lub za pomocą przełącznika zamontowanego w obudowie strzały

ASORTYMENT
strzała świetlna
S13-B102

strzała świetlna
S13-B200

ART. NR
sterowanie
pilotem
sterowanie
przełącznikiem
sterowanie
pilotem
sterowanie
przełącznikiem

12 V
24 V
12 V
24 V
12 V
24 V
12 V
24 V

A0921-4D
A0921-5D
A0921-14D
A0921-15D
A0921-7D
A0921-9D
A0921-8D
A0921-10D

MONTAŻ
Z wykorzystaniem
aluminiowych profili:
bezpośrednio do płaszczyzny
lub na rurze za pomocą
uchwytów 48-70 mm do
montażu oznakowania
pionowego (w komplecie ze
strzałą).
PILOT

PRZEŁĄCZNIK
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STRZAŁY ŚWIETLNE O DALEKIM ZASIĘGU MONTOWANE NA POJAZDACH

Strzała świetlna S15-B201

S15-B201 D

S15-B201 T

STRZAŁA ŚWIETLNA S15-B201

kolor
asortyment
światła
S15-B201

żółty

PN-EN
12352
L8H

efektywna siła światła**
dzień

noc

pobór
prądu/
24h*&12 V

≥1600 cd

≥ 600 cd

43,7 Ah

*doba: dzień 12h, noc 12h, **dotyczy każdej lampy
STRZAŁA
wymiary* L x W x H
wymiary** W x H x D
waga

S15-B201 D
1100 x 1010 x 310 mm
43 kg

S15-B201 T
1010 x 1010 x 260 mm
36 kg

*pozycja transportowa: L - długość w kierunku jazdy, W - szerokość,
  H - wysokość
**W - szerokość, H - wysokość, D -głębokość
MONTAŻ - DACH POJAZDU: na podkładkach gumowych za pomocą 8 śrub.
MONTAŻ - TYŁ POJAZDU: do punktów podparcia w płaszczyźnie
pionowej za pomocą 4 śrub.

Charakterystyka pracy:
• lampy diodowe: 15 x Ø 200 mm   
• ilość cykli pracy: 40/min.
• czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy: 50%
• automatyczne ściemnianie w porze nocnej
Zastosowanie:
• samochody patrolowe na autostradach, drogach ekspresowych
i krajowych
• pojazdy zimowego utrzymania dróg (solarki/ piaskarki)
• oznakowanie/ zabezpieczenie robót prowadzonych pod ruchem
drogowym
Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej. Obsługa z pilota
przewodowego zamontowanego w kabinie pojazdu.
ASORTYMENT
montaż na DACHU POJAZDU
S15-B201 D
montaż z TYŁU POJAZDU
S15-B201 T
przetwornik 18-36 V/12 V 8 A *
*opcja w przypadku napięcia zasilania 24 V

ART. NR
12 V
12 V

A0980/D
A0972/T
A0921-25D

PILOT PRZEWODOWY MONTOWANY W KABINIE POJAZDU
(WERSJA ZALEŻNA OD MIEJSCA MONTAŻU STRZAŁY)

SYSTEMY ŚWIATŁA NAPRZEMIENNEGO O DALEKIM ZASIĘGU
MONTOWANE NA POJAZDACH

System światła naprzemiennego S15-B201/2xB304

S15-B201/2xB304 DD

S15-B201/2xB304 DG

S15-B201/2xB304 T

SYSTEM ŚWIATŁA NAPRZEMIENNEGO S15-B201/2xB304 DG

efektywna siła światła**

asortyment

kolor
światła

PN-EN
12352

S15-B201/2xB304

żółty

L8H/ L9M

dzień

noc

pobór prądu/
24h*&12 V

≥1600/ 7900 cd

≥ 600/ 2700 cd

67,4 Ah***

*doba: dzień 12h, noc 12h, ** dotyczy każdej lampy, ***emisja światła: strzała, krzyż/2xB304
Pozostałe kolory światła lamp B304 (335 mm):                   (straż pożarna, policja)
SYSTEM
S15-B201/2xB304 DG S15-B201/2xB304 DD S15-B201/2xB304T
wymiary* L x W x H
1530 x 1280 x 310 mm 1100 x 1790 x 360 mm
wymiary** W x H x D
1280 x 1430 x 260 mm
waga
50 kg
49 kg
43 kg
*pozycja transportowa: L - długość w kierunku jazdy, W - szerokość, H - wysokość
**W - szerokość, H - wysokość, D -głębokość

Charakterystyka pracy:
• lampy diodowe: 15 x Ø 200 mm, 2 x Ø 335 mm   
• ilość cykli pracy: 40/min.
• czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy: 50/50%
• automatyczne ściemnianie w porze nocnej
Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej. Obsługa z pilota przewodowego
zamontowanego w kabinie pojazdu.
Informacje nt. montażu, zastosowania - strona 20.
ASORTYMENT
montaż na DACHU POJAZDU

ART. NR
S15-B201/2xB304 DG
S15-B201/2xB304 DD
S15-B201/2xB304 T

montaż z TYŁU POJAZDU
przetwornik 18-36 V/12 V 8 A *
*opcja w przypadku napięcia zasilania 24 V

12 V
12 V
12 V

A0982/DG
A0982/DD
A0974/T
A0921-25D
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PRZYCZEPY ZE ŚWIATŁEM OSTRZEGAWCZYM O DALEKIM ZASIĘG

Tablica zamykająca U-26a zamontowana na przyczepie
Opis/ parametry techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•

lampy diodowe: 22 x Ø 200 mm, 2 x Ø 335 mm   
zasilanie: 12 V - standard, 12/24 V – opcja
system sterownia typu A (pilot ze sterownikiem jako jeden moduł)
lub typu B (pilot przewodowy połączony 15-metrowym kablem ze
sterownikiem)
konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo
wymiary U-26a: H x W 3600 x 2200 mm
waga całkowita tablicy U-26a: 215 kg*
lica odblaskowe z folii typu 2, na podkładach aluminiowych
przyczepa (alternatywnie): bez/ z hamulcem najazdowym, jedno/
dwuosiowa, skrzynia ładunkowa L x W  2500 x 1250/ 3000 x 1500 mm

*wariant: siłownik elektryczny LA12, ręczne podnoszenie górnej części

WARIANTY EMITOWANEGO ŚWIATŁA

PILOT / STEROWNIK
SYSTEMU TYPU A
360

PILOT SYSTEMU TYPU B
360

360

360

360

360

2 x ø300

500

STRZAŁA
LEWOSKRĘTNA

1600
2000

500

500
2200

3600

10 x 360

ø1200

STRZAŁA
PRAWOSKRĘTNA

KRZYŻ

Charakterystyka pracy:
• ilość cykli pracy: 40/min.
• czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy: strzała,
krzyż/ podwójny błysk  66/10%
• automatyczne ściemnianie w porze nocnej

22 x ø200

500
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Zastosowanie
• autostrady    •   drogi ekspresowe   •  drogi krajowe
tablica
zamykająca

kolor
światła

PN-EN
12352

U-26a

żółty

L8H/
L9M

efektywna siła światła***
dzień

noc

≥1900/
6000 cd

≥ 700/
2100 cd

*doba: dzień 12h, noc 12h, **emisja światła: strzała/ 2xB304
***dotyczy każdej lampy B201 EC i B304 EC

pobór
prądu/
24h* &12 V
102 Ah**

PRZYCZEPY ZE ŚWIATŁEM OSTRZEGAWCZYM O DALEKIM ZASIĘGU

GÓRNA CZĘŚĆ PODNOSZONA/
OPUSZCZANA RĘCZNIE, JEDNOSTRONNIE,
ZE WSPOMAGANIEM SPRĘŻYN GAZOWYCH.
SYSTEM STEROWANIA TYPU B.

SPRĘŻYNA GAZOWA

GÓRNA CZĘŚĆ PODNOSZONA/ OPUSZCZANA
AUTOMATYCZNIE ZA POMOCĄ SIŁOWNIKA
ELEKTRYCZNEGO LA36.
SYSTEM STEROWANIA TYPU B.

SIŁOWNIK LA36

WERSJA Z PLANDEKĄ – OPCJA

ZMIANA KIERUNKU STRZAŁY ZNAKU C-9/C-10

RĘCZNIE,
Z WYKORZYSTANIEM
TRZPIENIA
BLOKUJĄCEGO

AUTOMATYCZNIE
(SIŁOWNIK
ELEKTRYCZNY LA12)

ASORTYMENT

tablica
zamykająca
U-26a, 12V

ART. NR

strzała znaku C-9/C-10 przestawiana RĘCZNIE,
górna część podnoszona/ opuszczana RĘCZNIE, ze
wspomaganiem sprężyn gazowych; system sterowania typu A

A0934-RR/A

strzała znaku C-9/C-10 przestawiana AUTOMATYCZNIE
(siłownik elektryczny LA12), górna część podnoszona/
opuszczana RĘCZNIE, ze wspomaganiem sprężyn gazowych;
system sterowania typu A

A0934-AR/A

strzała znaku C-9/C-10 przestawiana RĘCZNIE,
A0934-RR/B
górna część podnoszona/ opuszczana RĘCZNIE,
ze wspomaganiem sprężyn gazowych; system sterowania typu B
strzała znaku C-9/C-10 przestawiana AUTOMATYCZNIE
(siłownik elektryczny LA12), górna część podnoszona/
opuszczana RĘCZNIE, ze wspomaganiem sprężyn gazowych;
system sterowania typu B

A0934-AR/B

strzała znaku C-9/C-10 przestawiana AUTOMATYCZNIE
(siłownik elektryczny LA12) górna część podnoszona/
opuszczana AUTOMATYCZNIE (siłownik elektryczny LA36);
system sterowania typu B

A0934-AA/B

PRZYCZEPA - INFORMACJE NA STRONIE 24.
SYSTEMY STEROWANIA TYPU A I TYPU B – INFORMACJE NA STRONIE 28.
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PRZYCZEPY ZE ŚWIATŁEM OSTRZEGAWCZYM O DALEKIM ZASIĘGU

Tablica ostrzegawcza U-26 z systemem światła naprzemiennego S8-B200/2xB304,
zamontowana na przyczepie
6 x 250

Charakterystyka pracy:

250

•
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy:
S8-B200/2xB304  50/50%
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
zsynchronizowana emisja światła 2xB304

Opis/ parametry techniczne:

250

1500

105
0

6 x 250
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•
•
•
•
•
•
•

250

250
1500
TABLICA OSTRZEGAWCZA U-26

lampy diodowe: 8 x Ø200 mm, 2 x Ø335 mm
konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo
wymiary tablicy U-26 z S8-B200/2xB304: H x W  2460 x 1620 mm
waga konstrukcji stalowej z S8-B200/2xB304: 102 kg
lica odblaskowe z folii typu 2, na podkładach aluminiowych
podnoszenie/ opuszczanie ręczne, jednostronne,
ze wspomaganiem sprężyn gazowych
emisja światła naprzemiennego następuje natychmiast po
podłączeniu do źródła zasilania

Zastosowanie:
•

obszar miejski

system światła
kolor PN-EN
naprzemiennego światła 12352
S8-B200/2xB304

żółty

L8H/
L9M

efektywna siła światła
dzień

noc

≥3200/
≥ 1250/
7900 cd** 2700 cd**

pobór
prądu/
24h*& 12V
61,6 Ah

*doba: dzień 12h, noc 12h
**dotyczy: strzała/ każda lampa B304
S8-B200/2xB304

ASORTYMENT
tablica ostrzegawcza U-26 z systemem światła
naprzemiennego S8-B200/2xB304, 12 V
montaż na przyczepie
jednoosiowa 2500/1250*
bez hamulca
2500/1250*
najazdowego dwuosiowa
3000/1500*
przyczepa
jednoosiowa 2500/1250*
z hamulcem
2500/1250*
najazdowym dwuosiowa
3000/1500*
*wymiary skrzyni ładunkowej L x W (mm)

ART. NR
A0952
A0941-B2/1
A0941-B2/2
A0941-B3/2
A0941-H2/1
A0941-H2/2
A0941-H3/2

PRZYCZEPY ZE ŚWIATŁEM OSTRZEGAWCZYM O DALEKIM ZASIĘGU

Tablica ostrzegawcza U-26 z systemem światła naprzemiennego S13-B200/2xB304,
zamontowana na przyczepie
Charakterystyka pracy:
•
•
•
•

S13-B200/2xB304

ASORTYMENT

ART. NR

tablica ostrzegawcza U-26 z systemem światła
naprzemiennego S13-B200/2xB304, 12V
montaż na przyczepie

A0949

PRZYCZEPA - INFORMACJE NA STR. 24

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy:
S13-B200/2xB304  50/50%
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
zsynchronizowana emisja światła 2xB304

Opis/ parametry techniczne:
•
•
•
•
•
•
•

lampy diodowe: 13 x Ø200 mm, 2 x Ø335 mm
konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo
wymiary tablicy U-26 z S13-B200/2xB304: H x W  2500 x 1670 mm
waga konstrukcji stalowej z S13-B200/2xB304: 106 kg
lica odblaskowe z folii typu 2, na podkładach aluminiowych
podnoszenie/ opuszczanie ręczne, jednostronne,
ze wspomaganiem sprężyn gazowych
emisja światła następuje po podłączeniu do źródła zasilania,
włączeniu pilota i wybraniu żądanej emisji światła

Zastosowanie:
•

obszar miejski

system światła
kolor PN-EN
naprzemiennego światła 12352
S13-B200/2xB304

żółty

L8H/
L9M

efektywna siła światła
dzień

noc

pobór
prądu/
24h*& 12V

≥4300/
≥ 1400/
61,6 Ah***
7900 cd** 2700 cd**

*doba: dzień 12h, noc 12h
**dotyczy: strzała/ każda lampa B304 EC
***emisja: strzała/2xB304
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SYSTEM ŚWIATŁA NAPRZEMIENNEGO O DALEKIM ZASIĘGU.
SAMODZIELNY MONTAŻ

System światła naprzemiennego S8-B200/2xB302

RĘ

CZN

Y OBRÓ

T

S8-B200/2xB302

TRZPIEŃ BLOKUJĄCY
- POZYCJA UMOŻLIWIAJĄCA
OBRÓT STRZAŁY

ELEMENTY SYSTEMU

system światła

kolor światła

PN-EN 12352

S8-B200/2xB302

żółty

L8H/ L9M

efektywna siła światła
dzień

noc

≥3200/ 7900 cd**

≥1250/ 2700 cd**

TRZPIEŃ BLOKUJĄCY
- POZYCJA BLOKUJĄCA
OBRÓT STRZAŁY

pobór prądu/24h&12 V*
61,6 Ah

*doba: dzień 12h, noc 12h, **dotyczy: strzała/ każda lampa B302

Charakterystyka pracy:
•
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy:
S8-B200/2xB302  50/50%
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
zsynchronizowana emisja światła 2xB302

Opis/ parametry techniczne:
lampy diodowe: 8 x Ø200 mm, 2 x Ø335 mm
elementy systemu:
     - strzała świetlna S8-B200,
     - 2 lampy wczesnego ostrzegania B302 EC (ze sterowaniem
zewnętrznym),
     - sterownik światła naprzemiennego zamontowany na strzale
S8-B200
• emisja światła naprzemiennego następuje natychmiast po
podłączeniu do źródła zasilania

•
•

MONTAŻ SYSTEMU
•
•

lampy B302 wyposażone w uchwyt 52 mm. Połączone ze sobą
kablem 2,7 m i kablem 3 m ze strzałą S8-B200
strzała S8-B200 wyposażona standardowo w uchwyt
48,3-60,3 mm lub mocowana do płaszczyzny za pomocą 4 śrub
(w komplecie). Kabel zasilający 5 m doprowadzony do strzały

ASORTYMENT
system światła naprzemiennego S8-B200/2xB302

ART. NR
12 V

A0939-D1

SYSTEM ŚWIATŁA NAPRZEMIENNEGO O DALEKIM ZASIĘGU.
SAMODZIELNY MONTAŻ

System światła naprzemiennego S13-B200/2xB302

S13-B200/2xB302

ELEMENTY SYSTEMU

system światła

kolor światła

PN-EN 12352

S13-B200/2xB302

żółty

L8H/ L9M

efektywna siła światła
dzień

noc

≥4300/ 7900 cd**

≥1400/ 2700 cd**

pobór prądu/24h&12 V*
61,6 Ah***

*doba: dzień 12h, noc 12h, **dotyczy: strzała/ każda lampa B302, ***emisja: strzała/2xB302

Charakterystyka pracy:
•
•
•
•

ilość cykli pracy: 60/min.
czas trwania emisji światła (ON TIME), w ramach cyklu pracy:
S13-B200/2xB302  50/50%
automatyczne ściemnianie w porze nocnej
zsynchronizowana emisja światła 2xB302

Opis/ parametry techniczne:
•
•

•

lampy diodowe: 13 x Ø200 mm, 2 x Ø335 mm
elementy systemu:
- strzała świetlna S13-B200,
- 2 lampy wczesnego ostrzegania B302 EC (ze sterowaniem
zewnętrznym),
- sterownik światła naprzemiennego zamontowany wewnątrz
strzały S13-B200,
- pilot sterujący pracą systemu
emisja światła następuje po podłączeniu do źródła zasilania,
włączeniu pilota i wybraniu żądanej emisji światła

MONTAŻ SYSTEMU
•
•
•

każda lampa B302 wyposażona w uchwyt 52 mm i kabel 3 m do
połączenia ze strzałą S13-B200
strzała S13-B200 wyposażona w aluminiowe profile – montaż do
płaszczyzny lub na rurze za pomocą  2 lub 4 uchwytów 48-70 mm
do oznakowania pionowego (w komplecie 4 uchwyty)
pilot połączony 2 kablami 15 m ze strzałą S13-B200 i kablem 8 m
z zasilaniem
ASORTYMENT
system światła naprzemiennego S13-B200/2xB302

ART. NR
12 V

A0939-D2

27

28

PRZYCZEPY ZE ŚWIATŁEM OSTRZEGAWCZYM O DALEKIM ZASIĘGU.
SAMODZIELNY MONTAŻ ELEMENTÓW/ SERWIS

Elementy montażowe do tablicy zamykającej U-26a, U-26c
ASORTYMENT

ART. NR
U-26c strzała,
krzyż

lampy
ZE STEROWANIEM
ZEWNĘTRZNYM,
ŚWIATŁO ŻÓŁTE

Ø 200 mm

U-26a strzała,
krzyż

B102 EC

L2H

lampa z 1 przewodem (dostarczana
z przewodem 1,5 m)
więcej informacji - str. 4

B200 EC

L8H

12 V

A0930-D2

lampa z 1 lub 2 przewodami (dostarczana
z 1 dławikiem M16, bez przewodów)
więcej informacji - str. 5

12 V

A0931-D2

12/24 V

A0931-D4

L8H

lampa z 1 przewodem (dostarczana
z dławikiem M12, bez przewodu)
więcej informacji - str. 5

12 V

A0931-D

12/24 V

A0931-D3

B302 EC

L9M

lampa z 1 lub 2 przewodami (dostarczana
z 1 dławikiem M16, bez przewodów)
więcej informacji - str. 6

12 V

A0932-D

12/24 V

A0932-D3

B304 EC

L9M

lampa z 1 przewodem (dostarczana
z dławikiem M16, bez przewodu)
więcej informacji - str. 6

12 V

A0932-D2

12/24 V

A0932-D4

PN-EN 12352

Ø 100 mm

B201 EC

Ø 335 mm

U-26a, U-26c
podwójny
błysk

ASORTYMENT

ART. NR
SYSTEM STEROWANIA TYPU A - pilot ze sterownikiem jako jeden moduł

z funkcjami:
• podgląd rodzaju emisji światła U-26a, U-26c
• informacja o poziomie naładowania akumulatora

system
sterowania

bez funkcji:
• elektryczne podnoszenie/ opuszczanie
górnej części

bez funkcji:
• informacja o awarii lampy

12/24 V

A0936-D30

SYSTEM STEROWANIA TYPU B - pilot przewodowy połączony 15-metrowym kablem ze sterownikiem
bez funkcji:
• elektryczne podnoszenie/ opuszczanie
górnej części

z funkcjami:
• podgląd na sterowniku emisji światła U-26a, U-26c
• informacja o awarii lampy
• informacja o poziomie naładowania akumulatora
(na pilocie i na sterowniku)

z funkcją:
• elektryczne podnoszenie/ opuszczanie
górnej części

A0936-D2
12/24 V
A0936-D3

Wszystkie sterowniki kierują pracą lamp oraz synchronizują emisję strzały/ krzyża z kierunkiem strzały znaku C-9/C-10 (przy zastosowaniu siłownika LA12).
Praca siłownika LA36 (podnoszenie/ opuszczanie górnej części) możliwa tylko ze sterownikiem A0936-D3.

ASORTYMENT

zmiana
kierunku
strzały znaku
C-9/ C-10

ART. NR
ręczna

trzpień
blokujący

ręczny obrót strzały znaku C-9/C-10 po zwolnieniu blokady trzpienia

K0970-7

elektryczna

siłownik
elektryczny
LA12

podłączony do sterownika typu A lub typu B. Ustawia strzałę
znaku C-9/C-10 w jednej z trzech pozycji
12 V
Obrót strzały jest zsynchronizowany ze zmianą emisji
świecących lamp (strzała/ krzyż).

A0937-D

ASORTYMENT

ART. NR
ręczne

podnoszenie/
opuszczanie
górnej części
tablicy U-26a,
U-26c

elektryczne

sprężyna
wspomaganie ręcznego podnoszenia/ opuszczania górnej
gazowa 800 N*             części U-26a, U-26c (2 sztuki/ tablica zamykająca)

K0939-3

siłownik
elektryczny LA36

podłączony do sterownika A0936-D3, kierowanie
pracą siłownika LA36 odbywa się z pilota systemu
sterowania typu B

12 V

A0938-D2

czujnik
indukcyjny

podłączone do sterownika A0936-D3. Wyłączają
pracę siłownika LA36 po osiągnięciu przez
górną części U-26a, U-26c pozycji roboczej lub
transportowej (2 sztuki/ tablica zamykająca)

12 V

K0982-52

kabel zasilający czujnika indukcyjnego, prosty, długość 3 m (2 sztuki/ tablica)

K0982-14

*sprężyny gazowe o innej sile nabicia N - zapytanie
ASORTYMENT
komplet lic odblaskowych z folii odblaskowej typu 2,  na podkładzie aluminiowym

ART. NR
U-26a

K0941

U-26c

K0961

ZNAK DROGOWY OSTRZEGAWCZY Z LAMPAMI O DALEKIM ZASIĘGU

Charakterystyka pracy potrójnej lampy B102/3:

Zastosowanie:

•
•

MONTOWANE NA POJAZDACH
• patrolowych (autostrady, drogi ekspresowe i krajowe)
• prowadzących prace drogowe

•

ilość cykli pracy: 60/ min.
czas trwania emisji światła (ON TIME),
w ramach cyklu pracy: 50% (0,5 sek.)
światło zsynchronizowane

29

USTAWIANE NA DRODZE
• podczas akcji ratowniczej straży pożarnej, policji

Znak drogowy ostrzegawczy z lampami wczesnego ostrzegania B102
montowany na pojeździe
NA DACHU POJAZDU
•
•
•
•

dwustronny znak ostrzegawczy, folia typu 2, z 2 potrójnymi lampami B102/3  PN-EN 12352 L2H
połączony z poziomą podstawą mocowaną na magnesy neodymowe do dachu pojazdu
podnoszenie/ kładzenie znaku ręczne (A750) lub automatyczne (A900 lub A1050)
kabel zasilający 8 mb, obsługa urządzenia z kabiny pojazdu

W TYLE POJAZDU
•
•
•

jednostronny znak ostrzegawczy, folia typu 2, z potrójną lampą B102/3 PN-EN 12352 L2H
w tylnej części rama montażowa do płaszczyzny, na 4 śruby
kabel zasilający 8 mb, obsługa urządzenia z kabiny pojazdu
ASORTYMENT
znak drogowy
ostrzegawczy,
dwustronny,
z 2 potrójnymi
lampami B102/3,
montowany na
dachu pojazdu
znak drogowy
ostrzegawczy,
jednostronny,
z potrójną
lampą B102/3,
montowany
w tyle pojazdu

ART. NR
bok 750
A-14

bok 900
bok 1050
bok 750

A-30

A-14

A-30

bok 900
bok 1050

podnoszony/ opuszczany ręcznie
podnoszony/ opuszczany automatycznie
podnoszony/ opuszczany automatycznie
podnoszony/ opuszczany automatycznie
podnoszony/ opuszczany ręcznie
podnoszony/ opuszczany automatycznie
podnoszony/ opuszczany automatycznie
podnoszony/ opuszczany automatycznie

A0990-14/DR
A0990-14/DA
A0991-14/DA
A0992-14/DA
A0990-30/DR
A0990-30/DA
A0991-30/DA
A0992-30/DA

bok 900

A0991-14/T

bok 1050

A0992-14/T

bok 900

A0991-30/T

bok 1050

A0992-30/T

Na życzenie dowolny inny znak drogowy.

Znak drogowy ostrzegawczy z lampami wczesnego ostrzegania B102
ustawiany na drodze
Konstrukcja obejmuje 2 oddzielne części:
a/ jednostronny znak ostrzegawczy (A750 lub A900) z potrójną lampą B102/3 PN-EN 12352 L2H,
zamontowany na stalowym stelażu; tylna część znaku zabudowana formą z blachy cynkowanej,
b/ stalowa podstawa, cynkowana galwanicznie, z zamontowanym akumulatorem żelowym
głębokiego rozładowania 12V 12Ah.
W czasie transportu/ przechowywania części pozostają rozdzielone.
ASORTYMENT

ART. NR
A-14

znak drogowy ostrzegawczy, jednostronny,
z potrójną lampą B102/3, ustawiany na drodze

A-30
A-34

akumulator żelowy głebokiego rozładowania 12 V 12 Ah
ładowarka LC 12 V 6A do akumulatorów żelowych 12 V
Na życzenie dowolny inny znak drogowy.

bok 900
bok 750
bok 900
bok 750
bok 900

folia typu 2
folia typu 1
folia typu 2
folia typu 1
folia typu 2

A0991-14/P
A0990-30/P
A0991-30/P
A0990-34/P
A0991-34/P
A4014-4
A4014-15
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PRZENOŚNA, BEZPRZEWODOWA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

SKŁADANY MASZT UŁATWIA
TRANSPORT

SYGNALIZATOR 200/200/200 MM W OBUDOWIE METALOWEJ

•
•
•
•

•
•

•

•

światło diodowe
przeznaczona do kierowania wahadłowym ruchem pojazdów
maksymalny czas sekwencji światła czerwonego lub zielonego:
9 minut 50 sekund
maksymalna odległość między sygnalizatorami zależna od
prędkości przemieszczania się pojazdu między sygnalizatorami:
od 4100 m przy 25 km/h do 9800 m przy 60 km/h (ww. wartości
dla światła czerwonego trwającego 9 min. 50 sek.)
napisy funkcyjne w języku polskim
po odłączeniu od akumulatora sygnalizacja utrzymuje
wprowadzony program przez 5 minut. Po tym czasie konieczne
jest ponowne zaprogramowanie
pobór prądu:
sygnalizator 200/200/200 mm (obudowa metalowa) 5 Ah/ doba
sygnalizator 300/300/300 mm (obudowa tworzywowa) 4 Ah/ doba
zestaw obejmuje:
- 2 sygnalizatory trójkomorowe z osłonami przeciwsłonecznymi,
osadzone na masztach
- 2 wózki akumulatorowe ze stali cynkowanej ogniowo
- 2 piloty-sterowniki kwarcowe SQD

SYGNALIZATOR 300/300/300 MM  W OBUDOWIE TWORZYWOWEJ

STEROWNIK I PILOT JAKO JEDNO URZĄDZENIE. PODCZAS PRACY
PRZECHOWYWANE WEWNĄTRZ WÓZKA NA AKUMULATOR

ASORTYMENT
przenośna,
bezprzewodowa
sygnalizacja świetlna

ART. NR
CZ/Ż/Z* 200/200/200 mm

A2408-1DS1

CZ/Ż/Z* 300/300/300 mm

A2408-1DS3

*klosz: czerwony/ żółty/ zielony

AKUMULATORY, SKRZYNKI NA AKUMULATORY, ŁADOWARKI
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Akumulatory żelowe głębokiego rozładowania
•
•

•
•

zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania
(400 cykli, gdy rozładowanie do 20% pojemności)
pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania do pojemności
znamionowej, nawet jeżeli ponowne ładowanie ma miejsce po
dłuższym czasie
elektrolit w stałej konsystencji – akumulator może być ustawiany
na dowolnej ścianie, z wyjątkiem  ściany z biegunami
DO CODZIENNYCH, POWTARZAJĄCYCH SIĘ ROZŁADOWAŃ
ASORTYMENT
18 Ah
60 Ah
akumulator
75 Ah
żelowy
głebokiego
88 Ah
rozładowania 105 Ah
162 Ah

12 V

HZY EV 12-18
HZY EV 12-55
HZY EV 12-60
HZY EV 12-80
HZY EV 12-100
HZY EV 12-135

5,4 kg
16,8 kg
21,5 kg
24,0 kg
28,3 kg
41,9 kg

ART. NR
A4014-5
A4014-10
A4014-11
A4014-1
A4014-6
A4014-16

Skrzynki na akumulator
MONTOWANA NA RURZE STALOWEJ
• materiał: blacha ocynkowana 1,2 mm, malowana proszkowo,
skrzynka zamykana na klucz
• montowana na rurze stalowej Ø 48,3 - 60,3 mm, kilka metrów
nad gruntem (zabezpieczenie przed kradzieżą)
• odpowiednia do akumulatorów żelowych głębokiego
rozładowania 12 V: 18, 60, 75, 88, 105 Ah
• wymiary światła otworu  L x H  235 x 345 mm
• głębokość skrzynki  D 170 mm
ASORTYMENT
skrzynka na akumulator, montowana na rurze stalowej

ART. NR
A2405-4

USTAWIANA NA GRUNCIE
• materiał: blacha czarna 1,0 mm, malowana proszkowo, pokrywa
na zawiasach, skrzynka zamykana na kłódkę
• wymiary  L x H x W  560 x 270 x 320 mm
ASORTYMENT
skrzynka na akumulator, ustawiana na gruncie

ART. NR
K0947

Ładowarki automatyczne do akumulatorów 12 V
ŁADOWARKA
AUTOMATYCZNA
LC 12 V 6 A
•
•

do akumulatorów
żelowych
o napięciu 12 V
prąd ładowania 6 A

ŁADOWARKA
AUTOMATYCZNA
HAZE12 V 16 A
• do akumulatorów
o napięciu 12 V:
klasycznych (ciekły
elektrolit), AGM,
żelowych
• prąd ładowania
(alternatywnie):  
2 A, 8 A, 16 A

Po zakończeniu ładowania akumulator jest utrzymywany  w stanie pełnego naładowania i może być dowolnie długo  podłączony do ładowarki.
ASORTYMENT
ładowarka LC 12V 6A do akumulatorów żelowych 12 V

ART. NR
A4014-15

ASORTYMENT
ładowarka HAZE 12V 16A do akumulatorów 12 V

ART. NR
A4014-17
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LAMPY OSTRZEGAWCZE POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

Zastosowanie: oznakowanie pojazdów uprzywilejowanych, specjalistycznych oraz uciążliwych w ruchu drogowym.  Klosz pomarańczowy.
Lampy posiadają homologację EKG ONZ R65 i R10 (kompatybilność elektromagnetyczna - lampa nie emituje zakłóceń elektromagnetycznych).

Lampy pojedyncze
LBO-10K1N

W126/866.1D

LBO-10TN

W126/866.4D

ASORTYMENT
lampy
pojedyncze
mocowane
na magnes

światło
halogenowe

LBO-10K1N

światło
diodowe

W126/866.1D

12 V
24 V

ART. NR
A1204
A1209

12/24 V

A1280

UWAGA!
WYMIARY LAMP POJEDYNCZYCH NA ZDJĘCIACH
SĄ PROPORCJONALNE DO ICH WYMIARÓW RZECZYWISTYCH

W126/866.5D DIN

ASORTYMENT
lampy
pojedyncze
mocowane
na stałe

światło
halogenowe

światło
diodowe

LBO-10TN
LBO-10TN
z przyłączem DIN
W126/866.4D
W126/866.5D
z przyłączem DIN

12 V
24 V
12 V
24 V
12/24 V

ART. NR
A1201-0
A1202-0
A1201-2
A1202-2
A1282
A1283
A1235

złącze adaptacyjne DIN*

*zakup, jeżeli pojazd nie posiada złącza DIN zamocowanego fabrycznie
LZ-LED W 140/26: L=1400 mm, PANELE LED 26 cm

Lampy zespolone

440 mm
26 cm

520 mm

440 mm
26 cm

SŁUŻBA DROGOWA
LZ-LED W 140/35: L=1400 mm, PANELE LED 35 cm

440 mm
35 cm

520 mm

440 mm
35 cm

SŁUŻBA DROGOWA

DŁUGOŚCI
580 mm
1100,1200 mm
1300,1400 mm
1500, 1630 mm
WYSOKOŚĆ
83 mm

zamiatarki, traktory
pojazdy osobowe
pojazdy dostawcze
pojazdy ciężarowe
wszystkie długości lamp

ASORTYMENT
LZ-LED 58/26 MINI L=580 mm
LZ-LED W 110/17
L=1100 mm
LZ-LED W 110/26

panele LED 26 cm
panele LED 17 cm

ART. NR
A1239
A1240

panele LED 26 cm

A1240-1

LZ-LED W 120/17
LZ-LED W 120/26
LZ-LED W 130/26
LZ-LED W 130/35
LZ-LED W 140/26
LZ-LED W 140/35
LZ-LED W 150/35
LZ-LED W 150/44
LZ-LED W 163/35
LZ-LED W 163/44

panele LED 17 cm
panele LED 26 cm
panele LED 26 cm
panele LED 35 cm 12 V
panele LED 26 cm
panele LED 35 cm
panele LED 35 cm
panele LED 44 cm
panele LED 35 cm
panele LED 44 cm

A1262
A1262-1
A1264
A1264-1
A1242
A1242-1
A1266
A1266-1
A1244
A1244-1

L=1200 mm
L=1300 mm
L=1400 mm
L=1500 mm
L=1630 mm

W ofercie także lampy zespolone z napięciem 24 V.
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OZNAKOWANIE OSTRZEGAWCZE POJAZDÓW

Zastosowanie: pojazdy uprzywilejowane, specjalistyczne, których widoczność w obszarze ich pracy powinna być zwiększona.

Lampy kierunkowe

3 LED MS3

6 LED MS6

6 LED SS6

LAMPA KIERUNKOWA
ilość diód
kolor światła
napięcie zasilania
średni pobór prądu
średnia moc światła
ilość trybów pracy
błyski równoczesne (min. 2 lampy)
błyski naprzemienne (min. 2 lampy)
wymiary L x H x W
klosz
materiał
obudowa
sposób mocowania

3 LED MS3
3

6 LED MS6
6
żółty
12/24 V
0,2 A
0,4 A
2,7 W
5,5 W
12
19
tak
tak
tak
tak
86 x 16 x 28 mm 128 x 17 x 28 mm
poliwęglan
aluminium
powierzchniowe
za pomocą 2 wkrętów

6 LED SS6
6

1,5 A
20,3 W
10
nie
nie
142 x 30 x 35 mm

za pomocą zestawu
wpuszczanego

Aluminiowa podstawa lamp MS3 i MS6
zwiększa ich wytrzymałość oraz usprawnia
odprowadzanie ciepła z ich wnętrza.
Lampy posiadają homologację ECE R65
(homologacja europejska dotycząca
światła ostrzegawczego do pojazdów
samochodowych) oraz ECE R10
(homologacja europejska dotycząca
kompatybilności elektromagnetycznej do
pojazdów samochodowych).
ASORTYMENT
lampa kierunkowa

3 LED MS3
6 LED MS6
6 LED SS6

ART. NR
A1291
A1292
A1293

Oznakowanie odblaskowe pojazdów
•

wykonane z folii typu 2, szerokość 141 mm, oferowane wyłącznie
w kompletach: wzór prawo + lewoskrętny (odcinki o tej samej
długości)

•

sprzedaż oznakowania o długości powyżej 1128 mm - odcinki
będące parzystą wielokrotnością 141 mm
(moduły 141/141 mm = A0311)
ASORTYMENT
oznakowanie
odblaskowe
pojazdów
(komplet:
wzór prawo +
lewoskrętny)

ART. NR
długość 282 mm
A0307
długość 564 mm
A0308
szerokość 141 mm
długość 846 mm
A0309
długość 1128 mm
A0310
długość > 1128 mm - parzysta wielokrotność
modułów 141/141 mm
długość 141 mm
szerokość 141 mm A0311

PRAWIDŁOWA
APLIKACJA

BŁĘDNA
APLIKACJA
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LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZASILANE Z SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
LUB Z SIECI 230 V

DŁUGA EMISJA ŚWIATŁA DIODOWEGO
LED BOX to lampy diodowe ze sterowaniem wewnętrznym, w metalowej obudowie skrzynkowej wyposażonej w uchwyt do montażu na rurze
Ø 60,3 mm i kabel zasilający 3 m, zasilane z systemów fotowoltaicznych dużej mocy lub sieci 230 V (z wykorzystaniem zasilacza 230/12 V).

LED BOX B201, LED BOX B201/2
Charakterystyka pracy:
• ilość cykli pracy: 60/ min.
• czas trwania emisji światła w ramach cyklu pracy: 50% (0,5 sek.)
• tryb pracy: 24h, automatyczne ściemnianie w porze nocnej
• zsynchronizowana emisja światła (dotyczy LED BOX B201/2)

Zastosowanie:
• miejsca newralgiczne w ruchu drogowym, innym (wzmocnienie
przekazu treści znaku drogowego, innego poprzez dodanie
światła ostrzegawczego)

LAMPY W OBUDOWIE SKRZYNKOWEJ

LED BOX B201
PN-EN 12352
efektywna siła światła: dzień/ noc
średnica klosza
ilość lamp
kolor światła
pobór prądu/24h*
wymiary W x H x D
waga

LED BOX B201/2
L8H

1600 cd/ 600 cd

2 x 1600 cd/ 2 x 600 cd
200 mm
1
2
żółty
4,9 Ah
9,8 Ah
210 x 210 x 120 mm
600 x 210 x 120 mm
3 kg
5 kg

*doba: dzień 12h, noc 12h
Pozostałe kolory światła:
ZASILANIE Z SYSTEMU
FOTOWOLTAICZNEGO DUŻEJ MOCY

MOCOWANIE CENTRALNE

MOCOWANIE FLAGOWE

ASORTYMENT

ART. NR

LED BOX B201
LED BOX B201/2
LED BOX B201/2

A0919-BD2/C
A0900-BD2/C
A0900-BD2/F

mocowanie centralne

12 V

mocowanie flagowe

Źródła zasilania LED BOX B201, LED BOX B201/2

AKUMULATOR ŻELOWY
HZY EV 12-44

REGULATOR ŁADOWANIA
12/24 V 10 A

SKRZYNKA NA AKUMULATOR
I REGULATOR ŁADOWANIA

ASORTYMENT

ART. NR
LED BOX B201

zasilanie z systemu
fotowoltaicznego
- zestaw
fotowoltaiczny
PANEL
FOTOWOLTAICZNY
80 W

zasilanie z sieci 230 V

ZASILACZ 230/12 V

LED BOX B201/2
LED BOX B201
LED BOX B201/2
zasilacz 230/12 V 3,5 A

panel fotowoltaiczny 80 W 12V
akumulator żelowy HZY EV 12-44 12 V 45 Ah
panel fotowoltaiczny 100 W 12V
akumulator żelowy HZY EV 12-55 12 V 60 Ah
regulator ładowania 12/24 V 10 A
uchwyt panela fotowoltaicznego
skrzynka na akumulator i regulator ładowania

A4600
A4014-9
A4601
A4014-10
A4700
A4610
A4620
A4500

LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZASILANE Z SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
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flashLED - KRÓTKA EMISJA ŚWIATŁA DIODOWEGO
Zestaw świetlny gotowy do szybkiego i łatwego montażu na rurze ∅60,3 mm obejmuje pojedynczą, podwójną lub poczwórną lampę diodową
w metalowej obudowie skrzynkowej z uchwytami mocującymi oraz kompaktowy system fotowoltaiczny.

ECOSOLAR
Charakterystyka pracy:
• ilość cykli pracy: 50/ min.
• czas trwania emisji światła w ramach cyklu pracy: 6,5% (0,08 sek.)
• tryb pracy: 24h, automatyczne ściemnianie w porze nocnej
• zsynchronizowana emisja światła (nie dotyczy ECOSOLAR B201)
ZESTAW ŚWIETLNY
PN-EN 12352
efektywna siła światła: dzień / noc
średnica kloszy
ilość lamp
kolor światła
pobór prądu/24h*
moc panela fotowoltaicznego
zasilanie

Zastosowanie:
• miejsca newralgiczne w ruchu drogowym, innym
(wzmocnienie przekazu treści znaku drogowego poprzez
dodanie światła ostrzegawczego)

ECOSOLAR B102/2

ECOSOLAR B102/4
ECOSOLAR B201
ECOSOLAR B201/2
L2H
L8M
2 x >190 cd / 2 x >80 cd 4 x >190 cd / 4 x >80 cd 1 x >500 cd / 1 x >200 cd 2 x >500 cd / 2 x >200 cd
100 mm
200 mm
2
4
1
2
żółty
1,3 Ah
2,4 Ah
1,3 Ah
2,4 Ah
10 W
20 W
10 W
20 W
akumulator AGM 12 V
akumulator AGM 12 V
akumulator AGM 12 V
akumulator AGM 12 V
12 Ah
18 Ah
12 Ah
18 Ah

czas pracy lamp bez dni słonecznych
35 dni
45 dni
35 dni
(w zakresie temp. 5-500C)
czas potrzebny do ponownego naładowania
12 godzin słonecznych
akumulatora (z 50 do 100%)
mocowanie
centralne lub flagowe
flagowe
centralne
wymiary obudowy skrzynkowej W x H x D
600 x 160 x 60 mm
210 x 210 x 120 mm
waga zestawu (lampy w obudowie, system
13,5 kg
19 kg
6,5 kg
fotowoltaiczny)
*doba: dzień 12h, noc 12h
Pozostałe kolory światła dla lamp B201, B201/2 (200 mm):
ASORTYMENT
ECOSOLAR B102/2
ECOSOLAR B102/2
ECOSOLAR B102/4

mocowanie centralne
mocowanie flagowe

12 V

ART. NR

ASORTYMENT

A0930-BSD/C
A0930-BSD/F
A0939-BSD/F

ECOSOLAR B201
ECOSOLAR B201/2
ECOSOLAR B201/2

45 dni

centralne lub flagowe
600 x 210 x 120 mm
11 kg

ART. NR
mocowanie centralne
mocowanie flagowe

12 V

A0919-BSD/C
A0900-BSD/C
A0900-BSD/F

LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZASILANE Z SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
LUB Z SIECI 230 V
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Bezpieczne przejście dla pieszych
BEZPIECZNE PRZEJŚCIE to system bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych obejmujący lampy wczesnego ostrzegania, czujniki ruchu
i źródła zasilania. System rozpoczyna działanie, gdy zbliżający się
do przejścia pieszy znajdzie się w obrębie działania czujnika ruchu.
Czujnik uruchamia, za pośrednictwem bezprzewodowej komunikacji,
lampy po obu stronach jezdni. Kierowcy otrzymują informację, że
w bezpośredniej bliskości przejścia lub na przejściu znajduje się pieszy.
System jest łatwy w montażu i nie wymaga żadnych prac ziemnych.

Charakterystyka pracy:

System BEZPIECZNE PRZEJŚCIE składa się z 2 modułów umieszczonych
po obydwu stronach jezdni.
Pojedynczy moduł obejmuje:

•

czujnik ruchu (zasada działania oparta na wykorzystaniu
aktywnej podczerwieni)

•

źródło zasilania (alternatywnie):
- system fotowoltaiczny 50 W
- zasilacz 230/12 V
- zasilacz 230/12 V + akumulator AGM (zabezpieczenie na
wypadek braku zasilania 230 V)

•

lampy diodowe wczesnego ostrzegania Ø 100 mm
w obudowie skrzynkowej (alternatywnie):
- B102/2 (jednostronna emisja światła)
- B102/4 (dwustronna emisja światła)

•
•

ilość cykli pracy: 50/ min.
czas trwania emisji światła (ON TIME) w ramach cyklu pracy:
8% (0,1 sek. – światło o charakterze błysku elektronicznego)
Zastosowanie:
• przejścia dla pieszych, które wymagają zwiększenia
bezpieczeństwa przechodzących

POJEDYNCZY MODUŁ SYSTEMU BEZPIECZNE PRZEJŚCIE
JEDNOSTRONNA
B102/2

EMISJA ŚWIATŁA
lampy w obudowie skrzynkowej
PN-EN 12352
efektywna siła światła
pobór prądu

L2H
12h/ doba*
16h/ doba*
24h/ doba*

wymiary obudowy skrzynkowej  W x H x D
waga zestawu (lampy w obudowie, system fotowoltaiczny)
moc panela fotowoltaicznego
zasilanie
czas pracy lamp bez dni słonecznych
(w zakresie temp. 5-50oC)
czas potrzebny do ponownego naładowania akumulatora
(z poziomu U≤11,8 V do poziomu U≥12,6 V )
*ilość godzin w ciągu doby, w których piesi przechodzą przez przejście
ZASILANIE
Z SYSTEMU
FOTOWOLTAICZNEGO

DWUSTRONNA
B102/4

2 x >190 cd
1,1 Ah
1,4 Ah
2,2 Ah

4 x >190 cd
1,9 Ah
2,6 Ah
3,9 Ah

600 x 160 x 60 mm
19 kg
41 kg
20 W
50 W
akumulator AGM 12 V 18 Ah akumulator AGM 12 V 45 Ah
10 dni (system emituje światło 15 dni (system emituje światło
przez 12h w ciągu doby)                                              przez 12h w ciągu doby)                                             
5 godzin słonecznych

LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZASILANE Z SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
LUB Z SIECI 230 V

Bezpieczne przejście dla pieszych

ZASILANIE – SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

ZASILANIE – ZASILACZ 230/12 V + AKUMULATOR AGM

ASORTYMENT
system BEZPIECZNE
PRZEJŚCIE
lampy B102/2
KOMPLET - 2 MODUŁY

ART. NR
mocowanie CENTRALNE
obudowy skrzynkowej
lamp B102/2
mocowanie FLAGOWE
obudowy skrzynkowej
lamp B102/2

system fotowoltaiczny 20 W
zasilacz 230/12 V
zasilacz 230/12 V + AGM 18 Ah
system fotowoltaiczny 20 W
zasilacz 230/12 V
zasilacz 230/12 V + AGM 18 Ah

ASORTYMENT
system BEZPIECZNE
PRZEJŚCIE      
lampy B102/4
KOMPLET - 2 MODUŁY

B102/2

ART. NR
mocowanie FLAGOWE
obudowy skrzynkowej
lamp B102/4

system fotowoltaiczny 50 W
zasilacz 230/12 V

A2404-PD/F
A2404-ZD/F

zasilacz 230/12 V + AGM 45 Ah

A2404-AZD/F

ASORTYMENT
znak informacyjny D-6,
600/600 mm

A2402-PD/C
A2402-ZD/C
A2402-AZD/C
A2402-PD/F
A2402-ZD/F
A2402-AZD/F

ART. NR
mocowanie CENTRALNE
mocowanie FLAGOWE

folia typu 1
folia typu 2
folia typu 1
folia typu 2

A2220
A2220-2
A2220/F
A2220-2/F

B102/4
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LAMPY O DALEKIM ZASIĘGU ZASILANE Z SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

flashLED - KRÓTKA EMISJA ŚWIATŁA DIODOWEGO
Zestaw świetlny gotowy do szybkiego i łatwego montażu na rurze ∅60,3 mm obejmuje znak drogowy z podwójną lub poczwórną lampą,
kompaktowy system fotowoltaiczny, komplet uchwytów mocujących znak do rury.

Znaki drogowe z lampami wczesnego ostrzegania
Charakterystyka pracy zestawu lamp:
• ilość cykli pracy: 50/ min.
• czas trwania emisji światła w ramach cyklu pracy: 6,5% (0,08 sek.)
• tryb pracy: 24h, automatyczne ściemnianie w porze nocnej
• zsynchronizowana emisja światła

Zastosowanie:
• miejsca newralgiczne w ruchu drogowym, innym
(wzmocnienie przekazu treści znaku drogowego, innego
poprzez dodanie światła ostrzegawczego)

ZAKAZU/NAKAZU B/C 600 MM
INFORMACYJNY D 600/… MM
B201/2
B102/4
L8M
L2H
2 x >500 cd / 2 x >200 cd
4 x >190 cd / 4 x >80 cd
200 mm
100 mm
2
4
żółty
2,4 Ah
20 W
akumulator AGM 12 V 18 Ah

OSTRZEGAWCZY A 750 MM

ZNAK DROGOWY
zestaw lamp
PN-EN 12352
efektywna siła światła: dzień / noc
średnica kloszy
ilość lamp
kolor światła
pobór prądu/24h*
moc panela fotowoltaicznego
zasilanie
czas pracy lamp bez dni słonecznych
(w zakresie temp. 5-500C)
czas potrzebny do ponownego naładowania
akumulatora (z 50 do 100%)
wymiary zestawu: znak + lampy
waga kompletu (znak, lampy, panel)

45 dni
12 godzin słonecznych
900 x 900 mm
26 kg

26,5 kg

*doba: dzień 12h, noc 12h
Pozostałe kolory światła dla lamp B201/2 (200 mm):
ASORTYMENT
znak drogowy
z LWO*

ART. NR
ostrzegawczy
A + B201/2
zakazu/ nakazu
B/C + B102/4

folia typu 1
folia typu 2
folia typu 1
folia typu 2

A2201-SD/1
A2201-SD/2
A2205-SD/1
A2205-SD/2

ASORTYMENT
znak drogowy z LWO*

ART. NR
informacyjny
D + B102/4

folia typu 1
folia typu 2

A2220-SD/1
A2220-SD/2

*LWO - lampy wczesnego ostrzegania
W zamówieniu należy określić nazwę znaku, np.: A-17, B-33 (30), D-6.

MONTAŻ ZESTAWU LAMP B201/2 I B102/4 TAKŻE NA ZNAKACH INNEJ KATEGORII NIŻ A, B/C, D. SZCZEGÓŁOWA OFERTA - ZAPYTANIE.

LAMPY OSTRZEGAWCZE

Lampa ostrzegawcza zmierzchowa D-SOLO
D-SOLO
PN-EN 12352 L3
tryb pracy

nocny
średnica 180 mm, dwustronny, obrotowy,
odbłyśnik na obwodzie
2 diody
automatyczny czujnik zmierzchowy

klosz
źródło światła
włączanie/ wyłączanie

Lampa wyposażona trwale w uchwyt
52 mm do montażu na rurze lub tablicy
kierującej U-21.
Brak możliwości montażu lampy na znaku
składanym.
Uniwersalny klucz do lamp drogowych
oferowany opcjonalnie.
ASORTYMENT
lampa
ostrzegawcza
zmierzchowa
D-SOLO

ART. NR
bez baterii
z baterią 6 V 7 Ah

klosze żółte
klosze czerwone
klosze żółte
klosze czerwone

bateria IEC 4R 25 6 V 7 Ah
uniwersalny klucz do lamp drogowych
uchwyt mocujący lampę D-SOLO na pachołku drogowym
lampa

kolor światła

emisja światła

D-SOLO

żółty
czerwony

przerywana
ciągła

*temp. powietrza 25oC

A0915-2D
A0916-2D
A0915-D
A0916-D
A0903
A0906-D
A0909-2

PN-EN 12352

efektywna siła światła

typ baterii zasilającej

czas pracy z baterią*

L3

11 cd
8 cd

6 V 7 Ah

400 h
130 h
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LAMPY OSTRZEGAWCZE

JEDNOPUNKTOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Lampy ostrzegawcze dzienno-nocne D-STAR
Lampa ostrzegawcza dzienna SUPER D-STAR
D-STAR

SUPER D-STAR

L8L

L8M

PN-EN 12352
tryb pracy
dedykowany czas pracy
klosz
źródło światła
włączanie/ wyłączanie

24 h/doba lub nocny
dzień lub noc
dzień
średnica 200 mm, obrotowy
jednostronny lub dwustronny
jednostronny
1 lub 2 SUPER DIODY
1 SUPER DIODA
manualny przełącznik umieszczony na zewnątrz

Lampy wyposażone standardowo w uchwyt 52 mm (opcja 82 mm) do montażu na
rurze lub tablicy U-21. Możliwość montażu lamp na znaku składanym bez zastosowania
dodatkowego uchwytu.
ASORTYMENT

ART. NR
bez baterii

lampa ostrzegawcza dziennonocna* D-STAR

z bateriami 6 V 7 Ah
z bateriami 6 V 50 Ah

jednostronna
dwustronna
jednostronna
dwustronna
jednostronna
dwustronna

bez baterii
z bateriami 6 V 7 Ah
jednostronna
z bateriami 6 V 50 Ah
IEC 4R 25 6 V 7 Ah
bateria
KOMPAKT 50 6 V 50 Ah
uniwersalny klucz do lamp drogowych
uchwyt mocujący lampę D-STAR, SUPER D-STAR, D2-B200, D2-B200 RADIO
na pachołku drogowym
uniwersalny uchwyt mocujący lampę do rury o max. średnicy 82 mm
stojak do ustawienia lampy D-STAR, SUPER D-STAR, D2-B200, D2-B200 RADIO
na podłożu
lampa ostrzegawcza dzienna*
SUPER D-STAR

A0907-4D
A0907-3D
A0907-D
A0907-1D
A0907-8D
A0907-12D
A0907-6D
A0907-2D
A0907-5D
A0903
A0905
A0906-D
A0909
K0906-4D
A0909-3

*dedykowany czas pracy
Uniwersalny klucz do lamp drogowych w komplecie z lampą D-STAR i SUPER D-STAR.
lampa

kolor światła

emisja światła

D-STAR
jednostronna
D-STAR
dwustronna

PN-EN 12352

efektywna siła światła
260 cd

L8L
żółty

przerywana

SUPER D-STAR
jednostronna
**kpl. baterii - 2 sztuki, temp. powietrza 25oC

2 x 260 cd
L8M

550 cd

typ baterii zasilającej czas pracy z kpl. baterii**
6 V 7 Ah
6 V 50 Ah
6 V 7 Ah
6 V 50 Ah
6 V 7 Ah
6 V 50 Ah

300 h
2200 h
150 h
1100 h
100 h
500 h

LAMPY OSTRZEGAWCZE

WIELOPUNKTOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Lampa ostrzegawcza dzienna D2-B200
D2-B200
PN-EN 12352 L8M
tryb pracy
24 h/doba lub nocny
dedykowany czas pracy
dzień
klosz
średnica 200 mm, jednostronny
źródło światła
52 diody
włączanie/ wyłączanie manualny przełącznik umieszczony na zewnątrz

Lampy wyposażone standardowo w uchwyt 52 mm (opcja 82 mm)
do montażu na rurze lub tablicy U-21.
Możliwość montażu lampy na znaku składanym bez zastosowania
dodatkowego uchwytu.
ASORTYMENT

ART. NR

bez baterii
lampa ostrzegawcza
z bateriami 6 V 7 Ah
dzienna* D2-B200
z bateriami 6 V 50 Ah
IEC 4R 25 6 V 7 Ah
bateria
KOMPAKT 50 6 V 50 Ah
uniwersalny klucz do lamp drogowych
uchwyt mocujący lampę D-STAR, SUPER D-STAR,
D2-B200, D2-B200 RADIO na pachołku drogowym
uniwersalny uchwyt mocujący lampę do rury
o max. średnicy 82 mm
stojak do ustawienia lampy D-STAR, SUPER D-STAR,
D2-B200, D2-B200 RADIO na podłożu

A0929-3D
A0929-2D
A0929-6D
A0903
A0905
A0906-D
A0909
K0906-4D
A0909-3

*dedykowany czas pracy
Uniwersalny klucz do lamp drogowych w komplecie z lampą D2-B200.

lampa

kolor światła

emisja światła

PN-EN 12352

efektywna siła światła

typ baterii zasilającej

czas pracy z kpl. baterii**

D2-B200

żółty

przerywana

L8M

>500 cd

6 V 7 Ah
6 V 50 Ah

200 h
1400 h

**kpl. baterii - 2 sztuki, temp. powietrza 25oC
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RĘCZNE KIEROWANIE RUCHEM DROGOWYM. AKCESORIA DO LAMP

Lizaki, wskaźnik do kierowania ruchem drogowym

lizak podświetlony: obustronne stałe światło diodowe –
CZERWONE/ ZIELONE, zasilanie – 3 baterie R14 1,5V
lizak niepodświetlony: obustronny odbłyśnik czerwony, otoka
z białej folii odblaskowej
wskaźnik: światło diodowe - CZERWONE PRZERYWANE/
CZERWONE STAŁE/ ZIELONE STAŁE, wymiary: Ø 40 x 550 mm, długość
części emitującej światło: 330 mm, zasilanie: 2 baterie R20 1,5V

•
•
•

ASORTYMENT

ART. NR

podświetlony*
lizak do kierowania ruchem
niepodświetlony
wskaźnik diodowy do kierowania ruchem**

A4015
A4015-1
A4013-2D

* z kpl. baterii R14 1,5 V
** z kpl. baterii R20 1,5 V

Narzutka ostrzegawcza KIEROWANIE RUCHEM PN-EN471
Wyrób zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dn. 18.07.2008 w sprawie wzoru ubioru niektórych
osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie
kierowania ruchem na drodze (Dz. U. Nr 132, poz. 840).
ASORTYMENT

ART. NR

narzutka ostrzegawcza KIEROWANIE RUCHEM PN-EN 471

A4102

Akcesoria do lamp ostrzegawczych, lamp wczesnego ostrzegania

1

2

3

6

4

7

8

ASORTYMENT
bateria
uniwersalny uchwyt mocujący
lampę do rury o max. średnicy

9

ART. NR

ASORTYMENT
D-SOLO
D-STAR,
SUPER D-STAR,
uchwyt mocujący lampę
D2-B200, D2-B200 RADIO
na pachołku drogowym
DC4-B200, DC4-B302
(dot. pachołka 750 mm)
stojak do ustawiania lampy D-STAR, SUPER D-STAR,
D2-B200, D2-B200 RADIO na podłożu

IEC 4R 25 6 V 7 Ah

1

A0903

KOMPAKT 50 6 V 50 Ah

2

A0905

52 mm

3

K0906-3D

82 mm

4

K0906-4D

5

A0906-D

uniwersalny klucz do lamp drogowych

5

ART. NR
6

A0909-2

7

A0909

9

A0909-4

8

A0909-3
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TABLICE KIERUJĄCE. PODSTAWY. TABLICA UCHYLNA

Tablice kierujące U-21
•
•
•
•
•

podwyższone krawędzie chronią folię odblaskową przed
zniszczeniem
końcówki: dolna 60, górna Ø42 mm z możliwością montażu
lampy (ostrzegawcze, fala świetlna)
folia odblaskowa typu 1 lub 2, wymiary 1000 x 250 mm
możliwość wykonania nadruku firmowego
producent podkładu polietylenowego i folii odblaskowej: NIEMCY

ASORTYMENT

ART. NR

U-21 a,b
folia
U-21 a,a
odblaskowa
U-21
a
typu 1
U-21 b

tablica
kierująca
U-21 a,b
U-21
folia
U-21 a,a
odblaskowa
U-21 a
typu 2
U-21 b

prawo/ lewoskrętna
prawo/ prawoskrętna
prawoskrętna
lewoskrętna

A0804
A0804-2
A0804-21
A0804-11

prawo/ lewoskrętna

A0804-3

prawo/ prawoskrętna
prawoskrętna
lewoskrętna

A0804-4
A0804-41
A0804-31

Podstawy drogowe. Worek na piasek dociążający podstawy
PODSTAWY GUMOWE
60, 40, Ø50
13 kg
25 kg
60, 40, 20, Ø50

PODSTAWA TWORZYWOWA
60, 40, 3 x Ø50
28 kg

WOREK NA PIASEK
• wykonany z poliestru pokrytego PCV (nieprzemakalny)
• zamykany na zamek kostkowy
• wymiary: 460 x 350 mm
• maksymalna waga po napełnieniu piaskiem: 18 kg
ASORTYMENT

ART. NR

480 x 380 x 110 mm
gumowe
podstawy
790 x 390 x 120 mm
drogowe
tworzywowa* 760 x 380 x 120 mm
worek na piasek dociążający podstawę drogową

13 kg
25 kg
28 kg

A0805-0
A0805
A0805-4
A4040

*dedykowana do zapory drogową tworzywowej TYP FUTURE
w przypadku ustawiania zapór w szereg

Tablica uchylna U-24
•
•
•

wykonanie: część pionowa - miękkie PCV, pozioma - tworzywo
sztuczne
obustronne elementy odblaskowe: część pionowa – folia
odblaskowa typu 2, pozioma - odbłyśniki
przytwierdzanie do podłoża: 2 kołki rozporowe metalowotworzywowe 8 x 140 mm lub klej dwuskładnikowy

ASORTYMENT

ART. NR

tablica uchylna U-24
kołek rozporowy 8 x 140 do montażu tablicy uchylnej U-24
klej dwuskładnikowy, opk. 1,5 kg, do montażu tablicy
uchylnej U-24

A0800
A4002-4
A0709

Wyrób spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., publikacja w Dz. U. nr 220
z 23 grudnia 2003 r.: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach”.
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ZAPORY DROGOWE, TABLICE PROWADZĄCE ZE STALI. AKCESORIA

Zapory drogowe U-20. Tablice prowadzące U-3c (U-3d)
•
•
•

stal cynkowana ogniowo, malowana proszkowo
podwójnie gięta krawędź
folia odblaskowa typu 1 lub 2

ZAPORA U-20a

ASORTYMENT
ZAPORA U-20b

U-20a
zapora drogowa U-20
folia odblaskowa typu 1
U-20b

U-20a
zapora drogowa U-20
folia odblaskowa typu 2
U-20b

ZAPORA U-20c

1750/250 mm
2250/250 mm
2750/250 mm
1750/500 mm
2250/500 mm
2750/500 mm
1750/250 mm
2250/250 mm
2750/250 mm
1750/500 mm
2250/500 mm
2750/500 mm

ART. NR
A1600-5
A1601-5
A1602-5
A1600-6
A1601-6
A1602-6
A1600-52
A1601-52
A1602-52
A1600-62
A1601-62
A1602-62

1800/600 mm
2400/600 mm
3000/600 mm
1800/600 mm
2400/600 mm
3000/600 mm

ART. NR
A1612
A1613
A1614
A1612-2
A1613-2
A1614-2

U-20c = 2 x U-20a, U-20d = 3 x U-20a
ASORTYMENT
tablica prowadząca U-3c (U-3d)
folia odblaskowa typu 1
tablica prowadząca U-3c (U-3d)
folia odblaskowa typu 2
TABLICA U-3d

Lampy ostrzegawcze i podstawy gumowe oferowane opcjonalnie.  
Informacje: lampy ostrzegawcze – strony 39-41, podstawa – strona 43.

Montaż zapór drogowych U-20, tablic prowadzących U-3c (U-3d)
•
•
•

Zapory U-20 i tablice U-3c (U-3d), przy wykorzystaniu otworów
montażowych w ich tylnych częściach, mogą być mocowane do rur
Ø 48-70 mm za pomocą uchwytów do znaków drogowych.

stal cynkowana ogniowo, słupek wykonany z profilu 40 x 40 mm
uniwersalne - do montażu zapór: U-20a, U-20b, U-20c,
tablic U-3c (U-3d)
możliwość montażu dwóch zapór/ tablic do jednego słupka/
stojaka
ASORTYMENT
słupek uniwersalny do montażu zapory drogowej U-20,
tablicy prowadzącej U-3c (U-3d)
stojak uniwersalny do montażu zapory drogowej U-20,
tablicy prowadzącej U-3c (U-3d)
podstawa drogowa gumowa 790 x 390 x 120 mm, 25 kg

ART. NR
A1501
A1502
A0805

ZAPORY DROGOWE Z TW. SZTUCZNEGO. ZAPORA NOŻYCOWA

Zapory drogowe z tworzywa sztucznego
•
•
•

wykonane z zagęszczonego polietylenu (HDPE)
folia odblaskowa typu 1
wagi zapór:
TYP FUTURA
16,5 kg
TYP TL 1600/1000
15,5 kg
TYP TL 2000/1000
17 kg

Zapory TYP FUTURE montowane w podstawach gumowych.
W przypadku ustawienia w szereg stosuje się podstawy tworzywowe
z otworami Ø 50 (jedna podstawa służy do osadzenia dwóch zapór,
klamra w górnej części każdej zapory łączy ja z następną).

TYP FUTURE

ASORTYMENT
zapora drogowa z tworzywa
sztucznego TYP FUTURE

ART. NR
2000/1000 mm

A1701

1600/1000 mm
2000/1000 mm

ART. NR
A1700-1
A1701-1

TYP TL 2000/1000

Lampy ostrzegawcze, podstawy drogowe gumowe i tworzywowe
oferowane opcjonalnie.
Informacje: lampy ostrzegawcze – strony 39-41, podstawy – strona 43.

ASORTYMENT
zapora drogowa z tworzywa
sztucznego TYP TL

Zapora nożycowa
Przeznaczona do szybkiego wygradzania rejonu prac, zamykania ruchu
pieszego. Wykorzystywana głównie przez służby miejskie: gospodarka
komunalna, wodociągi, gazownictwo.
•
•
•
•

wykonana ze stali, malowana proszkowo
część zagradzająca oklejona obustronnie białą folią odblaskową
wymiary:
stan złożony L x H  290 x 1000 mm
stan rozłożony L (max) x H 3000 x 1000 mm
waga 11,5 kg

ASORTYMENT
zapora nożycowa ze stali

ART. NR
A1905
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TAŚMY DO TYMCZASOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG.
KLEJE DO TAŚM. BARIERY WYGRADZAJĄCE
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Taśmy do tymczasowego oznakowania poziomego dróg. Kleje do taśm
•
•
•
•
•
•
•

wykonane z aluminium lub poliuretanu wzmocnionego siatką
poliestrową
szerokość taśm: 12 cm, długość na rolce: 100 mb
wysoka odblaskowość przy suchej i mokrej powierzchni taśm dzięki
zastosowaniu elementów odblaskowych i szkła refleksyjnego
wewnętrzna warstw klejąca przytwierdza taśmy do podłoża
asfaltowego lub betonowego, użycie klejów gruntujących
poprawia ich przyczepność
wydajność klejów gruntujących PRIMER i P-50:  opakowanie 5 l
wystarcza na położenie 100 mb taśmy aluminiowej/ poliuretanowej
wymagana temperatura podłoża i powietrza podczas aplikacji
taśm: minimum 10 stopni
producent taśm: USA

TAŚMA ALUMINIOWA
KLEJ PRIMER 5 L

TAŚMA POLIURETANOWA
KLEJ P-50 5 L

ASORTYMENT

ART. NR
aluminiowa

A0601

poliuretanowa

A0602

klej gruntujący PRIMER
do taśmy ALUMINIOWEJ

0,5 litra
1 litr
5 litrów (opk. firmowe)

A0605-1
A0605-2
A0605

klej gruntujący P-50 do taśmy
POLIURETANOWEJ

5 litrów (opk. firmowe)

A0603

taśma do tymczasowego
oznakowania poziomego,
KOLOR ŻÓŁTY

DYSTRYBUCJA

taśma aluminiowa
klej gruntujący PRIMER
do taśmy aluminiowej
taśma poliuretanowa
klej gruntujący P-50
do taśmy poliuretanowej

dowolna ilość mb lub rolka 100 mb
opakowania, zależnie od ilości mb:
0,5, 1 i 5 litrów (firmowe)
rolka 100 mb
opakowanie 5 litrów

Bariera drogowa U-14e z tworzywa sztucznego
•
•
•

wykonana z polietylenu, kolor biały lub czerwony
łączenie w szereg odbywa się za pomocą łącznika wciskowego
(bariery o wys. 500 mm) lub bezpośrednio podstawami (bariery
o wys. 800 mm)
możliwość wypełnienia wodą lub piaskiem (po obciążeniu bariery
są trudne do rozdzielenia)

BARIERA
DROGOWA
U-14e H500
U-14e H800

wymiary
LxWxH
1100 x 400 x 500 mm
1280 x 400 x 800 mm

ASORTYMENT
bariera drogowa
U-14e

długość w połączeniu
szeregowym
1150 mm
1160 mm

waga
7 kg
11 kg
ART. NR

H500
H800

L x W x H   1100 x 400 x 500 mm A1801
L x W x H   1280 x 400 x 800 mm A1802
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ARTYKUŁY DO WYGRADZANIA, ZNAKOWANIA MIEJSC ROBÓT

Taśmy ostrzegawcze U-22
•
•
•

przeznaczona do wygradzania wykopów do głębokości 0,5 m
wykonana z polietylenu, obustronna, szerokość 80 mm, pasy ukośne
producent: NIEMCY
ASORTYMENT

ART. NR
biało-czerwona

taśma
ostrzegawcza
U-22

typ A
STANDARD
czarno-żółta
typ C
SUPER

biało-czerwona

100 mb
250 mb
500 mb
100 mb
250 mb
500 mb
100 mb
250 mb
500 mb

A0408-U
A0409-U
A0410-U
A0404
A0405
A0406
A0401-C
A0402-C
A0403-C

Siatka ostrzegawczo-wygradzająca
•
•
•

przeznaczona do wygradzania wykopów o głębokości powyżej 0,5 m
wykonana z polietylenu, kolor intensywnie pomarańczowy
rozwieszana na stalowych prętach, możliwość wielokrotnego użycia

ASORTYMENT

ART. NR

siatka ostrzegawczo-wygradzająca, rolka 50 mb/ 100 cm
stalowy pręt do rozwieszania siatki ostrzegawczowygradzającej

A0510
A0511

Spray’e znakujące. Drążek do znakowania spray’em
SPOTMARKER farba w spray’u do oznaczeń w budownictwie
• pojemnik wyposażony w specjalne zamknięcie z blokadą
• wydajność: 250-300 mb
• pozycja robocza w zakresie od 90 do 270 stopni
• pojemność: 500 ml, trwałość 10 lat, producent: NIEMCY
Drążek z uchwytem na pojemnik z farbą SPOTMARKER pozwala
nanosić ją na długich odcinkach bez konieczności pochylania się.
DISTEIN farba w spray’u do oznaczeń w leśnictwie
• dysza wylotowa z wężykiem umożliwiającym nanoszenie napisów
• odporna na warunki atmosferyczne, idealna przyczepność
na wilgotnym oraz poddanym bezpośredniemu działaniu
promieni słonecznych podłożu
• pojemność: 500 ml, trwałość: 10 lat, producent: NIEMCY

SPOTMARKER

DISTEIN

ASORTYMENT

ART. NR

fluorescencyjny żółty
fluorescencyjny pomarańczowy
spray znakujący
SPOTMARKER
fluorescencyjny różowy
(budownictwo)
fluorescencyjny zielony
biały
drążek do znakowania sprayem SPOTMARKER
(budownictwo)
fluorescencyjny pomarańczowy
spray znakujący
DISTEIN (leśnictwo)
fluorescencyjny różowy

A4001-1
A4001-2
A4001-3
A4001-4
A4001
A4017
A0401-5
A0401-6
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PACHOŁKI DROGOWE. AKCESORIA

Pachołki drogowe. Akcesoria
•
•

•

wykonane z miękkiego,
fluorescencyjnego, pomarańczowego
polichlorku winylu (PCV)
wersje pasów:
- białe nieodblaskowe
- białe odblaskowe:
• naklejane - folia typu 1,
• wtapiane
(aplikowane termicznie)
- folia typu 2
producent: FRANCJA

50 CM, 1,90 KG. DODATKOWE
OBCIĄŻENIE DOLNEJ CZĘŚCI

MOCOWANIE LAMPY
D-SOLO

ASORTYMENT

ART. NR

pas/ pasy białe nieodblaskowe

U-23d
U-23c
U-23c
U-23b
U-23b
U-23d
U-23c
U-23c
U-23c
U-23b
U-23b
U-23b

350 mm
500 mm
500 mm
750 mm
750 mm
350 mm
500 mm
500 mm
500 mm
750 mm
750 mm
750 mm

0,8 kg
1,3 kg
1,9 kg
3,1 kg
4,2 kg
0,8 kg
1,3 kg
1,3 kg
1,9 kg
3,1 kg
4,2 kg
4,2 kg

naklejany
naklejane
wtapiane
pas/ pasy białe
wtapiane
odblaskowe
naklejane
naklejane
wtapiane
uchwyt mocujący lampę D-SOLO na pachołku drogowym
uchwyt mocujący lampę D-STAR, SUPER D-STAR, D2-B200, D2-B200 RADIO na pachołku drogowym
uchwyt mocujący lampę D4C-B200, D4C-B302 na pachołku drogowym 750 mm
uchwyt mocujący łańcuch z tworzywa sztucznego na pachołku drogowym
37/1000 mm
słupek tworzywowy biały, z czerwonymi pasami z folii odblaskowej
37/1500 mm

pachołek drogowy

A1001-1
A1002-0
A1002-2
A1003
A1003-1
A1004-1
A1005-0
A1005-01
A1005-2
A1006
A1006-1
A1006-2
A0909-2
A0909
A0909-4
A2508
A2509
A2510

PACHOŁEK 50 CM, WAGA 1,90 KG - ZWIĘKSZONA STABILNOŚĆ DZIĘKI CIĘŻAROWI SKUPIONEMU W PODSTAWIE

MOCOWANIE LAMPY D-STAR,
SUPER D-STAR, D2-B200

MOCOWANIE LAMPY
D4C-B200, D4C-B302

MOCOWANIE ŁAŃCUCHA
Z TW. SZTUCZNEGO
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ZNAKI SKŁADANE

Znaki składane
•
•
•
•
•

stelaż wykonany ze stali cynkowanej galwanicznie, poszycie znaku
z tworzywa sztucznego pokrytego PCV
znaki wykonane w technice sitodruku, farbami fluorescencyjnymi,
doskonale widocznymi w porze dziennej
możliwość umieszczenia dowolnych znaków i treści na każdej ze stron
możliwość montażu lampy ostrzegawczej: D-STAR, SUPER D-STAR,
D2-B200; informacje: strony 40-41
po złożeniu znak przechowywany jest w załączonym pokrowcu

Zastosowanie:
• oznaczania interwencyjnych prac drogowych, miejsc objętych pracami
mierniczymi, gazowniczymi, energetycznymi, miejsc wypadków

ASORTYMENT

znak
składany

poszycie
znaku
składanego*

ART. NR
ROBOTY NA DRODZE (A-14)
INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA (A-30)
INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA (A-30), napis AWARIA
WYPADEK DROGOWY (A-34)
WYPADEK DROGOWY (2 x A-34)/ STOP (1 x B-20)
nietypowy (dowolny znak/ znaki, dowolna treść)
ROBOTY NA DRODZE (A-14)
INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA (A-30)
INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA (A-30), napis AWARIA
WYPADEK DROGOWY (A-34)
WYPADEK DROGOWY (2 x A-34)/ STOP (1 x B-20)
nietypowe (dowolny znak/ znaki, dowolna treść)

* na wymianę, po zużyciu/ zniszczeniu poszycia pierwotnego

7c

11
m

wysokość 92 cm

5,8 kg

m
90 c
cm
116

A2001
A2006
A2004
A2007
A2018
A2015
A2001-1
A2006-1
A2004-1
A2007-1
A2018-1
A2015-1
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PRZYRZĄDY POMIAROWE

Drogomierze
•
•
•

długi i bezproblemowy okres użytkowania dzięki zastosowaniu
wysokiej jakości materiałów
wykonywanie pomiarów możliwe w dowolnie ukształtowanym
terenie
łatwe w obsłudze, nawet dla początkujących użytkowników

TM12
M10
koło pomiarowe tworzywo ABS, na obwodzie neopren
materiał
widelec
tworzywo ABS
odlew ze stali
drążek
aluminium
obwód koła
1m
zasięg pomiaru
0 - 9999,9 m
0 - 9999,99 m
działka elementarna na liczniku
0,1 m
0,01 m
wskaźnik początku i końca
tak
pomiaru
dokładność
99,95%
+/- 99,9%
w rękojeści
tak
nie
przycisk
zerowania
przy liczniku
tak
hamulec koła pomiarowego
w rękojeści
przy liczniku
rozkładana podpora
tak
składany drążek
tak
waga
1,7 kg
2,5 kg
producent
TAJWAN
NIEMCY

DROGOMIERZ

ASORTYMENT
drogomierz

TM12

M10

ART. NR
TM12
M10

A4008
A4012

Taśma pomiarowa BMI WEISSLACK
•
•
•
•
•
•

profesjonalny przyrząd do pomiarów  budowlanych i geodezyjnych
wykonana z hartowanej stali sprężystej, zabezpieczona przed
korozją i ścieraniem poprzez nałożenie przeźroczystej warstwy
szerokość wstęgi stalowej: 13 mm
mechanizm zwijania: bęben + korba + łożyska ślizgowe
duży, wygodny uchwyt do trzymania, umieszczony na początku
taśmy; pozycja parkingowa unieruchomi go i  zabezpieczy
w czasie przechowywania i transportu taśmy
zabezpieczenie FLEXTOP - początek taśmy (9 cm) zabezpieczony
przed złamaniem poprzez zastosowanie nakładki
z przeźroczystego, giętkiego tworzywa

•
•
•
•
•

duży i solidny uchwyt  z tworzywa ABS o ergonomicznym kształcie
podziałka milimetrowa, jednostronna, zero od początku taśmy
klasa dokładności 2 (standard): obniżona, wytrawiona
powierzchnia, podniesiona, polerowana podziałka
waga: 20 m -  510 g, 30 m – 668 g, 50 m – 1020 g
producent: NIEMCY
ASORTYMENT
taśma pomiarowa BMI WEISSLACK

ART. NR
20 m
30 m
50 m

A5050-20
A5050-30
A5050-50
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OZNAKOWANIE PIONOWE. AKCESORIA DO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe
•
•

KATEGORIE ZNAKÓW
A - ostrzegawcze
B - zakazu
C - nakazu
D - informacyjne
E - kierunku i miejscowości
F - uzupełniające
G - dodatkowe przed przejazdami
kolejowymi
T - tabliczki do znaków drogowych

lica wszystkich kategorii znaków wykonane z folii odblaskowej
typu 1 lub 2
podkłady znaków z podwójnie giętą krawędzią (standard) lub
płaskie, wykonane z blachy ocynkowanej 1,25 mm, malowane
proszkowo

WIELKOŚCI ZNAKÓW (wymiary podano w mm)
GRUPY WIELKOŚCI
KATEGORIE
wielkie
A - 1200
B/C - 1000 D - 1200*, 1200+300n**
duże
A - 1050
B/C - 900
D - 900*, 900+225n**
średnie
A - 900
B/C - 800
D - 600*, 600+150n**
małe
A - 750
B/C - 600
D - 600*, 600+150n**
mini
A - 600
B/C - 400
D - 400*, 400+100n**

ELEMENTY MONTAŻOWE
rura stalowa 60,3 mm
uchwyt mocujący z regulacją
48-70 mm
kapturek z tw. sztucznego na
rurę stalową 60,3 mm

*szerokość, **wysokość, n = 0, 1, 2

W OFERCIE SPRZEDAŻY WSZYSTKIE KATEGORIE I WIELKOŚCI ZNAKÓW DROGOWYCH
Szczegółowe informacje w cenniku.

Taśma unieważniająca treść znaków drogowych
•
•
•
•
•

samoprzylepna taśma z fluorescencyjnym, pomarańczowym
pasem na czarnym tle
odporna na działanie warunków atmosferycznych
i promieniowania UV
nie pozostawia kleju na licu znaku
szerokość taśmy: 50 mm (pas pomarańczowy 25 mm) lub 75 mm
(pas pomarańczowy 45 mm), długość na rolce: 33 mb
producent: NIEMCY
ASORTYMENT
taśma unieważniająca treść
znaków drogowych

ART. NR
szerokość 50 mm/ 33 mb
szerokość 75 mm/ 33 mb

A2602
A2601

Uniwersalny system mocowania oznakowania drogowego
•
•
•
•
•

system obejmuje taśmę stalową oraz zapinki stalowe do
zamknięcia taśmy
mocowanie wykonuje się  za pomocą przyrządu do naciągania
taśmy
zastosowanie: montaż znaków drogowych, tablic informacyjnoreklamowych w miejscach nietypowych - słupy oświetlenia
ulicznego, sygnalizacji świetlnej itp.
szerokość taśmy: 12,7 mm, długość na rolce: 30,5 mb,
ilość zapinek w opakowaniu: 100 sztuk
producent: WIELKA BRYTANIA
ASORTYMENT
uniwersalny system mocowania
oznakowania drogowego
przyrząd do naciągania taśmy

ART. NR
taśma stalowa
12,7 mm/ 30,5 mb
zapinki stalowe
12,7 mm/100 sztuk

A4004
A0406
A4010
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TYMCZASOWE USTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH

Trójnożny stojak na znaki drogowe
•
•
•
•
•

wykonany ze stali cynkowanej galwanicznie
montaż znaków małych, średnich dużych z kategorii:
ostrzegawcze, zakazu/ nakazu, informacyjne oraz tabliczek T
możliwość montażu lampy ostrzegawczej: D-SOLO, D-STAR,
SUPER D-STAR, D2-B200; informacje: strony 39-41
składany na płasko – łatwy w transporcie
wymiary po złożeniu: H x W  1200 x 700 mm, waga: 5,2 kg

Lampy ostrzegawcze oferowane opcjonalnie.
Informacje: strony 39-41.
ASORTYMENT

ART. NR

trójnożny stojak na znaki drogowe, składany

A2303

Ramowe stojaki na podstawy drogowe
•
•
•
•
•

wykonane ze stali cynkowanej ogniowo
dostosowane do montażu rury stalowej Ø 60,3 mm
obrót rury zablokowany obustronnie śrubą blaszkową
dociążane podstawami drogowymi
zakresy wymiarów podstawy:
- długość
760 – 885 mm
- szerokość
380 – 435 mm
885 x 435 MM
790 x 390 MM

TYP P

TYP K

RAMOWY STOJAK
TYP P
TYP K
NA PODSTAWY DROGOWE
wymiary L x W x H
1900 x 460 x 300 mm 1000 x 920 x 300 mm
waga
ok. 28 kg
ok. 29 kg

ASORTYMENT
ramowy stojak
na podstawy drogowe

Świder do montażu rury oznakowania pionowego
•
•
•
•
•
•

wykonany ze stali
obszar stosowania: pobocze drogi, trawnik, chodnik
(po wcześniejszym zdjęciu płytki chodnikowej, kostki brukowej)
dostosowany do montażu rury stalowej Ø 48,3 i 60,3 mm
z maksymalnie 2 znakami średnimi
stabilność zapewniona przez 3 śruby kontrujące
wwiercenie w grunt poprzez obracanie metalowego pręta
przechodzącego przez otwory przy górnej krawędzi świdra
długość: 540 mm, waga: 1,1 kg

ASORTYMENT

ART. NR

świder do montażu rury oznakowania pionowego

A2308

ART. NR
TYP P  1900 x 460 x 300 mm
TYP K  1000 x 920 x 300 mm

A2306
A2307

SŁUPKI: PROWADZĄCE, KRAWĘDZIOWY, PRZESZKODOWE.
PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE
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Słupek prowadzący U-1. Słupek krawędziowy U-2. Słupek przeszkodowy U-5
ASORTYMENT

ART. NR

U-1a
U-1b

A2803
A2804
A2802
A2802-1
A2806
A2814
A2814-1
A2815
A2816
A2817
A2817-1
A2818
A2819
A4002-5

U-2

folia odblaskowa typu 1
folia odblaskowa typu 2

U-5a
lico jednostronne
lico dwustronne
Ø 400 mm
ze znakiem C-10
lico jednostronne
ze znakiem C-11
lico jednostronne
U-5b
lico jednostronne
ze znakiem C-9
lico dwustronne
Ø 600 mm
ze znakiem C-10
lico jednostronne
ze znakiem C-11
lico jednostronne
kołek rozporowy
8 x 120 - do montażu słupka U-5a
metalowo14 x 120 - do montażu słupka U-5b
tworzywowy
ze znakiem C-9

U-1a

U-1b

U-2

A4002-6

Słupki posiadają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz
znak budowlany B.
U-5b, C-9 Ø 400

SŁUPEK
materiał
odblask
montaż

U-5b, C-9 Ø 600

U-1a

w podłożu

U-5a

U-1b
szkiełka odblaskowe
na barierze energochłonnej

U-2
polietylen
folia typu 1 lub typu 2
w podłożu

U-5a

U-5b

folia typu 2
2 kołki 8 x 120 lub na rurze Ø 60,3

4 kołki 14 x 120

Punktowe elementy odblaskowe (PEO)
Wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.
Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0174/W  
(zgodność z normą PN-EN1463-1: 2009, oznaczenie CE).
Zastosowanie:
• PEO dwukierunkowe - oznakowanie dróg
• PEO wielokierunkowe - oznakowanie poziome rond oraz
krawężników poza bezpośrednim ruchem pojazdów
DWUKIERUNKOWE
• niezależne komory odblasku - uszkodzenie jednej z nich nie ma
wpływu na działanie pozostałych
• aplikacja do podłoża za pomocą klejów:
- na ciepło - klej bitumiczny (opk. 10 kg/ 150 sztuk PEO)
- na zimno - klej dwuskładnikowy (opk. 1,5 kg/ 20 sztuk PEO)

ASORTYMENT
DWUKIERUNKOWE
punktowe elementy
odblaskowe
klej

odblask biało - biały DPT3 B/B
odblask biało - czerwony DPT3 B/C
odblask żółto - żółty DPT3 Ż/Ż
bitumiczny, opk. 10 kg
dwuskładnikowy, opk. 1,5 kg

WIELOKIERUNKOWE KRAWĘŻNIKOWE
• ośmiokąt foremny wyposażony w odblaski odbijające światło
wielokierunkowo w zakresie 360o
• łatwy i szybki montaż bez konieczności wiercenia otworów
• aplikacja do podłoża wyłącznie za pomocą kleju
dwuskładnikowego, na zimno (opk. 1,5 kg/ 30 sztuk PEO)

ART. NR

ASORTYMENT

ART. NR

A0718
A0719
A0720
A0707-1
A0709

odblask biały DPT360 B
WIELOKIERUNKOWE
punktowe elementy
odblask czerwony DPT360 C
odblaskowe
odblask żółty DPT360 Ż
klej dwuskładnikowy, opk. 1,5 kg

A0722
A0723
A0724
A0709
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OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA. LUSTRA DROGOWE

Osłona zabezpieczająca U-15b
•
•

wykonana z polietylenu, kolor zielony
montaż do podłoża za pomocą 8 kołków rozporowych metalowotworzywowych 12 x 120 mm
możliwość dociążenia osłony piaskiem
strzały do oznaczania kierunku wykonane z folii odblaskowej typu 2

•
•

Zastosowanie:
• oznaczenie rozwidleń i odgałęzień łącznic wyjazdowych z autostrad
i dróg ekspresowych
• oznaczenie początku dróg ekspresowych na odcinkach międzywęzłowych
stanowiących przedłużenie dróg ogólnodostępnych
Osłony U-15b posiadają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz
znak budowlany B.
OSŁONA
ZABEZPIECZAJĄCA

U-15b R500

U-15b R750

U-15b R1000

wymiary L x W x H (mm) 1060 x 560 x 987 1590 x 840 x 1310 2122 x 1120 x 1607
waga

16 kg

36 kg

60 kg

ASORTYMENT

ART. NR

promień R500
promień R750
promień R1000
kołek rozporowy metalowo-tworzywowy 12 x 120

A1806
A1807
A1808
A4002-7

osłona zabezpieczająca U-15b

Lustra drogowe U-18
Zastosowanie:
• miejsca o ograniczonej widoczności dla kierujących pojazdami
        -  skrzyżowania dróg i ulic, parkingi, tunele, wyjazdy z terenów
           zakładowych, z garaży podziemnych, z posesji

Mocowanie:
• lustra akrylowe i poliwęglanowe dostarczane z uchwytem
mocującym na słupek Ø 60,3 mm
• mocowanie do ściany za pomocą nabywanego opcjonalnie
uchwytu mocującego lustro do ściany

LUSTRA AKRYLOWE
Wykonane z plexiglasu (25-krotnie bardziej odporne na pęknięcia/
stłuczenia niż lustra szklane).

LUSTRA POLIWĘGLANOWE NIETŁUKĄCE
Wykonane z poliwęglanu – materiału całkowicie odpornego na
pęknięcia / stłuczenia.

ASORTYMENT
U-18a
lustra akrylowe
U-18b
uchwyt mocujący lustro do ściany

koło 600 mm
koło 700 mm
koło 800 mm
koło 900 mm
prostokąt 600/400 mm
prostokąt 800/600 mm
prostokąt 1000/800 mm

ART. NR
A2918
A2901
A2902
A2903
A2916
A2904
A2905
A2911

ASORTYMENT

lustra
poliwęglanowe
NIETŁUKĄCE

U-18a

U-18b
uchwyt mocujący lustro do ściany

koło 600 mm
koło 700 mm
koło 800 mm
koło 900 mm
prostokąt 600/400 mm
prostokąt 800/600 mm
prostokąt 1000/800 mm

ART. NR
A2906
A2925
A2907
A2913
A2914
A2917
A2910
A2911
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PROGI ZWALNIAJĄCE

Próg zwalniający podrzutowy PZP 40
•
•
•
•
•

kolorystyka czarna i żółta, w elementach środkowych
wbudowane punktowe elementy odblaskowe (szkiełka)
zastosowanie: na drogach osiedlowych, w obrębie stacji
benzynowych, parkingów, galerii handlowych itp.
wykonane z wulkanizowanej gumy o wysokich parametrach
ścieralności i wytrzymałości (masa przejeżdżającego pojazdu
do 40 ton)
zastosowane materiały zapewniają wieloletnie użytkowanie
oraz zachowanie kolorów
montaż do podłoża za pomocą kołków rozporowych metalowotworzywowych 10 x 100 mm

PRÓG ZWALNIAJĄCY

ść
oko
szer zdowa
naja

długość x szerokość najazdowa
x wysokość (mm)
ilość kołków montażowych/
element progu
waga

ść

długo

PZP 40

PZP 40
EL. ŚRODKOWY

EL. KOŃCOWY

500 x 400 x 50

200 x 400 x 50

4

3

8,5 kg

2,5 kg

ASORTYMENT

ART. NR

element środkowy żółty/ czarny
element końcowy żółty/ czarny
kołek rozporowy metalowo-tworzywowy 10 x 100

A2722
A2723
A4002-3

próg zwalniający
podrzutowy PZP 40

Progi zwalniające liniowe PZL 60, PZL 90, PZL 94
•
•
•
•
•

kolorystyka czarna, w elementach środkowych wklejone
prostokąty z żółtej taśmy odblaskowej 3M Scotch Lane,
co zapewnia dobrą widoczność progu przez 24h/doba
zastosowanie: na drogach miejskich
wykonane z wulkanizowanej gumy o wysokich parametrach
ścieralności i wytrzymałości (masa przejeżdżającego pojazdu
do 40 ton)
zastosowane materiały zapewniają wieloletnie użytkowanie
oraz zachowanie kolorów
montaż do podłoża za pomocą kołków rozporowych metalowotworzywowych 10 x 100 mm

10 x 100 MM

PZL 60

PZL 90

ASORTYMENT

ART. NR

element środkowy
próg zwalniający
liniowy PZL 60
element końcowy
element
środkowy
próg zwalniający
liniowy PZL 90
element końcowy
element środkowy
próg zwalniający
liniowy PZL 94
element końcowy
kołek rozporowy metalowo-tworzywowy 10 x 100

A2716
A2717
A2718
A2719
A2720
A2721
A4002-3

PZL 60
PZL 90
PZL 94
EL. ŚRODKOWY EL. KOŃCOWY EL. ŚRODKOWY EL. KOŃCOWY EL. ŚRODKOWY EL. KOŃCOWY
długość x szerokość najazdowa x wysokość 500 x 600 x 50 320 x 600 x 50 500 x 900 x 50 440 x 900 x 50 500 x 940 x 70 480 x 940 x 70
ilość kołków montażowych/ element progu
4
3
6
4
6
4
waga
12 kg
6 kg
16 kg
9,5 kg
23 kg
15 kg
PRÓG ZWALNIAJĄCY
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ZABEZPIECZENIE RUCHU PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

Balustrada segmentowa U-11a
•
•
•

materiał: rura cynkowana ogniowo
60,3x2 / 48,3x2 / 25x2 mm
malowanie proszkowe na dowolny kolor
z palety RAL
Aprobata Techniczna IBDiM w Warszawie

Zastosowanie:
• w celu zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokości w miejscach, gdzie podłoże
po którym odbywa się ruch pieszych lub
rowerzystów znajduje się powyżej 0,5 m
nad poziomem terenu okalającego

ASORTYMENT
balustrada
segmentowa U-11a

L = 1500 mm
L = 2000 mm
L = 2500 mm

ART. NR
A1910-15
A1910-20
A1910-25

Ogrodzenie segmentowe U-12a
•
•
•

materiał: rura cynkowana 60,3x2 / 48,3x2 mm
malowanie proszkowe na dowolny kolor
z palety RAL
Aprobata Techniczna IBDiM w Warszawie

Zastosowanie:
• w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od
jezdni
• w celu uniemożliwienia pieszym przekraczania
jezdni w miejscach niedozwolonych

ASORTYMENT
L = 1500 mm
ogrodzenie
L = 2000 mm
segmentowe U-12a                      
L = 2500 mm

ART. NR
A1911-15
A1911-20
A1911-25

ZABEZPIECZENIE RUCHU PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

Ogrodzenie łańcuchowe U-12b
Zastosowanie:
• w terenie zabudowanym - wzdłuż ulic,
skrzyżowań, w celu wyeliminowania lub
ograniczenia niebezpieczeństw, na jakie
narażony jest pieszy

ASORTYMENT
ogrodzenie
łańcuchowe U-12b

słupek
łańcuch

ART. NR
A3105
A2505
SŁUPEK
rura cynkowana ogniowo
1750 x Ø 60,3 mm
kolor biały
typ 1, 2 czerwone pasy

OGRODZENIE ŁAŃCUCHOWE U-12b
materiał
wymiary L x W* x Ø
malowanie proszkowe
kolorystyka
folia odblaskowa

ŁAŃCUCH
ogniwa stalowe cynkowane galwanicznie
30 x 18 x Ø 5 mm (ogniwo)
kolor biały lub czerwony

* W - szerokość ogniwa łańcucha

Słupek blokujący U-12c. Słupek blokujący chodnikowy
Zastosowanie:
• w celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na chodniki, ciągi piesze
albo rowerowe, tereny zielone
• wokół parkingów, innych miejsc postoju pojazdów, w celu wyeliminowania
lub ograniczenia niebezpieczeństw, na jakie narażony jest pieszy
U-12c

SŁUPEK BLOKUJĄCY
materiał
wymiary L x Ø
kolorystyka

1400 x Ø 120 mm
malowanie proszkowe
folia odblaskowa

SŁUPEK BLOKUJĄCY U-12c

ASORTYMENT
słupek blokujący U-12c
słupek blokujący  chodnikowy

Ø 60,3 mm
Ø 76 mm

ART. NR
A2807-1
A2807-2
A2807

CHODNIKOWY
rura cynkowana ogniowo
1400 x Ø 60,3 mm, 1400 x Ø 76 mm
kolor biały
typ 1, 2 czerwone pasy

SŁUPEK BLOKUJĄCY CHODNIKOWY 76 MM
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•
•

BLOKADY PARKINGOWE

wykończenie - malowane proszkowo na kolor biały, czerwone
pasy z folii odblaskowej zapewniają widoczność w nocy,
w świetle reflektorów
samozatrzaskowe blokowanie się w pozycji pionowej

•
•

wyposażone w gumowy odbojnik zabezpieczający przed
uszkodzeniem w momencie kładzenia
dostarczane z kompletem 3 kluczy patentowych; klucz potrzebny
tylko do odblokowania zamka w celu położenia blokady

Zabezpieczenie przed korozją - CYNKOWANIE OGNIOWE
WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

TYP STRZEMIĘ

STRZEMIĘ
MOTYL
kostka brukowa, asfalt, beton
dowolne podłoże
za pomocą 6 kołków rozporowych przykręcana do rury stalowej, uprzednio
metalowo-tworzywowych
wbetonowanej w podłoże (rura ze
sposób montażu
10 x 100 mm
śrubami w komplecie z blokadą)
wymiary W x H
770 x 520 mm
waga
9 kg
14 kg (z rurą)

BLOKADA
miejsce montażu

TYP MOTYL

ASORTYMENT
blokady parkingowe
CYNKOWANE OGNIOWO

ART. NR
typ
STRZEMIĘ

A2808

typ
MOTYL

A2810-1

Zabezpieczenie przed korozją - MALOWANIE PROSZKOWE NA BAZIE CYNKU

TYP SŁUPEK

BLOKADA
miejsce montażu
sposób montażu
wymiary W x H
waga

SŁUPEK

TRIANGLE
kostka brukowa, asfalt, beton
za pomocą 4 kołków rozporowych metalowo-tworzywowych 10 x 100 mm
60 x 620 mm
550 x 620 mm
5kg
7kg

TYP TRIANGLE

ASORTYMENT
blokady parkingowe
MALOWANE PROSZKOWO
NA BAZIE CYNKU

ART. NR
typ
SŁUPEK

A2810-3

typ
TRIANGLE

A2810-4

TAŚMY OSTRZEGAWCZE SAMOPRZYLEPNE.
STOJAKI I ŁAŃCUCHY Z TW. SZTUCZNEGO

Taśmy ostrzegawcze samoprzylepne, nieodblaskowe i odblaskowe

TAŚMY NIEODBLASKOWE

TAŚMY ODBLASKOWE - FOLIA TYPU 1

TAŚMY ODBLASKOWE - FOLIA TYPU 2

ASORTYMENT

ART. NR
szerokość 5 cm
szerokość 5 cm

taśma ostrzegawcza samoprzylepna, NIEODBLASKOWA*

szerokość 5 cm
folia typu 1
szerokość 10 cm
taśma ostrzegawcza samoprzylepna, ODBLASKOWA**
szerokość 5 cm
folia typu 2
szerokość 10 cm

biało-czerwona
czarno-żółta
biało-czerwona
czarno-żółta
biało-czerwona
czarno-żółta
biało-czerwona
czarno-żółta
biało-czerwona
czarno-żółta

A0503
A0504
A0515-B/CZ
A0515-CZ/Ż
A0516-B/CZ
A0516-CZ/Ż
A0517-B/CZ
A0517-CZ/Ż
A0518-B/CZ
A0518-CZ/Ż

Dystrybucja: *rolka 33 mb, **dowolna ilość mb lub rolka 25 mb

Stojaki z tworzywa sztucznego do łańcuchów
•
•
•

stosowane do wygradzania tymczasowych stref wewnątrz
i na zewnątrz obiektów przemysłowych
podstawa z recyclingu (270/270 mm), wysokość: 850 mm,
waga: 1,5 kg
na szczycie 4 uchwyty do przyłączenia łańcucha z tw. sztucznego
(słupki stabilne przy długości łańcucha do 3 mb)
ASORTYMENT
stojak z tw. sztucznego
do łańcucha

ART. NR
biało-czerwony

A3101

czarno-żółty

A3103

Łańcuchy z tworzywa sztucznego. Łączniki do łańcuchów
•
•

wytrzymałość mechaniczna łańcucha na rozerwanie: 40 kg
wymiary zewnętrzne ogniwa łańcucha: 51/21 mm, średnica  6 mm
ASORTYMENT
łańcuch z tw. sztucznego
łącznik z tw. sztucznego
do łańcucha

ART. NR
biało-czerwony

A2501

czarno-żółty

A2503

biało-czerwony

A2502

czarno-żółty

A2504
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PN-EN 12352

PN-EN 12352
Norma PN-EN 12352:2010 „Urządzenia do sterowania ruchem drogowym - Świetlne urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne” jest
polską wersją Normy Europejskiej EN 12352: 2006. Została ona przetłumaczona z wersji angielskiej, bez jakichkolwiek zmian i ma ten sam
status co wersja oficjalna.
W normie określono wymagania optyczne, konstrukcyjne i eksploatacyjne dla pojedynczych zasilanych elektrycznie urządzeń świetlnych,
zwanych świetlnymi urządzeniami ostrzegawczymi i sygnalizacyjnymi emitującymi światło ciągłe lub przerywane pojedynczej barwy.
Ww. urządzenia świetlne poprzez kolor emitowanego światła i umiejscowienie w obrębie ruchu drogowego  są stosowane do ostrzegania,
informowania lub prowadzenia użytkowników dróg.

KLASY ŚWIATEŁ OSTRZEGAWCZYCH (ODNOSZĄCE SIĘ DO URZĄDZEŃ ŚWIETLNYCH UJĘTYCH W KATALOGU)

Klasa

Powierzchnia emitująca
światło (cm2)

Zakresy kątowe

Światłość

Poziome

Pionowe

Minimum (cd)

Maksimum (cd)

L2H

≥ 18

od +7o do -7o

od +7o do -7o

150

1500

L3

≥ 75

od +10o do -10o

od +5o do -5o

2

100

L8L

≥ 250

od +7,5o do -7,5o

od +5o do -5o

250

500

L8M

≥ 250

od +7,5o do -7,5o

od +5o do -5o

500

1500

L8H

≥ 250

od +7,5o do -7,5o

od +5o do -5o

1500

5000

L9M

≥ 700

od +1,5o do -1,5o

od +1,5o do -1,5o

2000

8000

L9H

≥ 700

od +1,5o do -1,5o

od +1,5o do -1,5o

20 000

40 000

cd - candela

