Verkeerslichten
Verkeerslichten voor alle producten, behalve BL4x
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Eenkleurig licht (oranje knipperlicht)

Beschrijving
 Led-technologie:
- Beperkt verbruik van elektriciteit: max. 13,5 W
- Lichtintensiteit: 450-500 candela, hangt af van kleur.
- Langere levensduur.
- Geen onderhoud nodig.
 Stroomvoeding: eenfasig 230 VAC, max. 60 mA
 Omgevingstemperatuur voor werking: van -40 tot +60 °C.
 De lichten zijn uitgerust met een stut om aan de muur vast
te hechten.
 Ze kunnen eventueel ook gemonteerd worden:
- op een paal die op de schacht van het
toegangscontrolesysteem vastgemaakt werd (hoogte
van het licht ongeveer 2000 mm).
- op een aan de grond vastgemaakte paal (hoogte
2700 mm).
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Tweekleurig licht (rood – groen)
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Optie: paal
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Optie: paal op schacht
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Door de klant uit te voeren werkzaamheden
 Het licht vastmaken en elektrisch verbinden aan de
besturingseenheid van het toegangscontrolesysteem.
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Technische Fiche Lichten-FT-NL-04

Teneinde voortdurend op de laatste technologische ontwikkelingen te
kunnen inspelen, behoudt Automatic Systems zich het recht voor om
deze fiche op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te
werken en de informatie erin te wijzigen.

Technische Fiche Lichten-FT-NL-04

Verkeerslichten voor BL4x slagbomen
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Beschrijving
 Led-technologie:
- Beperkt verbruik van elektriciteit: max. 12 W
- Langere levensduur.
- Geen onderhoud nodig.
 Stroomvoeding: eenfasig 230 VAC, ±10%, 50Hz.
 IP 55.
 De lichten zijn uitgerust met een stut om aan de muur vast
te hechten.
 Ze kunnen eventueel ook gemonteerd worden:
- op een paal die op de schacht van het slagboom
vastgemaakt werd.
- op een aan de grond vastgemaakte paal.

Door de klant uit te voeren werkzaamheden
 Het licht vastmaken en elektrisch verbinden aan de
besturingseenheid van het tslagboom.
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Teneinde voortdurend op de laatste technologische ontwikkelingen te
kunnen inspelen, behoudt Automatic Systems zich het recht voor om
deze fiche op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te
werken en de informatie erin te wijzigen.

