SEMAFORY

• energooszczêdne, diodowe zespo³y œwiec¹ce w najnowszej
technologii – 25 diod zielonych i 25 diod czerwonych
o bardzo du¿ej jasnoœci i ogromnej trwa³oœci (100 tys. godzin!)
– w jednej lampie
• wersje z zasilaniem 24Vpp/ps lub 230Vpp
• œrednica soczewki 120mm

Semafory sygnalizacyjne dwukolorowe.
Dwukolorowe zespo³y diod œwiec¹cych (LED) w jednej
obudowie umo¿liwiaj¹ realizacjê sygnalizacji:
zielone – czerwone z wykorzystaniem tylko jednej
lampy. Szybciej, proœciej, taniej!
Charakterystyka semaforów:
• wykonane z lakierowanego na czarno aluminium, dziêki czemu
s¹ lekkie, odporne na warunki atmosferyczne i na promienie UV.
Ich niski ciê¿ar umo¿liwia monta¿ na delikatnych strukturach
i wysiêgnikach
• odpowiednia budowa korpusu zapobiega przedostawaniu
siê kurzu oraz wody do wewn¹trz
• prosta obudowa oraz ma³y ciê¿ar sprawiaj¹, ¿e monta¿
i demonta¿ jest bardzo prosty
• ³atwy dostêp do po³¹czeñ elektrycznych i do wnêtrza
obudowy

Kod
ASF50L1RV-01

semafor sygnalizacyjny, czerwony - zielony, uchwyt w standardzie, 24 Vpp/ps

ASF50LRV230-01 semafor sygnalizacyjny, czerwony - zielony, uchwyt w standardzie, 230 Vpp/ps

PÊTLE
INDUKCYJNE
Pêtla indukcyjna o obwodzie 6m, z przy³¹czem
o d³ugoœci 15m. Do monta¿u w szczelinie
w nawierzchni drogi.

cena netto
550,00

cena brutto
676,50

600,00

738,00

Obudowa hermetyczna GHIG 301: Odporna na warunki
atmosferyczne i œrodowiska agresywne.
Stopieñ ochrony IP65.
Cechy u¿ytkowe IG 316:
• regulowana czu³oœæ, czas opóŸnienia za³¹czania/wy³¹czania
• mo¿liwoœæ za³¹czania sygna³u impulsowego przy opuszczaniu pêtli
• szybka, automatyczna kalibracja u³atwiaj¹ca instalacjê
i uruchamianie
• ci¹g³a regulacja dryftów czêstotliwoœci
• sygnalizacja uszkodzenia pêtli indukcyjnej za pomoc¹ diody LED

Masa zalewowa SVM z utwardzaczem do wype³niania szczelin.
Elastyczna i odporna na warunki atmosferyczne i obci¹¿enia
mechaniczne. Dostêpne kolory: czarny i szary.
Detektor pêtli IG316:
• wykrywanie pojazdów dla uk³adów kontroli bram, szlabanów
• generowanie sygna³ów dla urz¹dzeñ steruj¹cych sygnalizacj¹
i procesów ruchu

IG316
Kod
IG316

1-kana³owy detektor pêtli indukcyjnej w obudowie, z 11-stykowym wtykiem

GHIG301
PL KAS05

GHIG301

PL KAS05/PL KAS15 SVM/SVM-2
cena netto
760,00

cena brutto
934,80

obudowa hermetyczna dla detektora pêtli. Stopieñ ochrony IP65

410,00

504,30

pêtla indukcyjna o obwodzie 6 m, z przy³¹czem 5 m, wspó³praca ze szlabanami BAR

260,00

319,80

PL KAS15

pêtla indukcyjna o obwodzie 6 m, z przy³¹czem 15 m, wspó³praca ze szlabanami BAR

300,00

369,00

SVM

masa zalewowa, opakowanie 1.1 kg, czarna lub szara

190,00

233,70

SVM-2

masa zalewowa, opakowanie 2.5 kg, czarna lub szara

260,00

319,80

AKCESORIA
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