Svetelná šípka SŠ13 s nádstavbou
Svetelná šípka je signalizačné zariadenie pre vozidlá údržby, sypače,
zametače, značkovače, prívesy alebo slúži k vyznačeniu pracovného miesta
a smer jeho obchádzania. Svetelná šípka je označovaná ako Svetelná
šípka a kríž typu B, výstražná šípka alebo signalizačná šípka. Svetelnú
šípku je možné doplniť o dve výstražné svetlá alebo majáky v rôznom
prevedení pre zvýšenie výstražnej účinnosti.
13 halogénových svetiel ⌀200mm STN EN 12352 L8H
elektronika zaisťuje automatické znižovanie svietivosti svetiel v noci a
obsahuje ochranu proti prepólovaniu
ďalej elektronika chráni akumulátor pred hlbokým vybitím, ochrana
spočíva vo vypnutí svetelných symbolov, prípadne i horných
výstražných svetiel v závislosti na stupni vybitia akumulátora
diaľkové ovládanie s káblom 15m pre ovládanie a optickú kontrolu
režimov
režimy šípky sú svetelná šípka vľavo (S8c), svetelná šípka vpravo
(S8d) a svetelný kríž (S8e)
všetky prevádzkové informácie sú prehľadne signalizované na
diaľkovom ovládaní
štandardne napájací kábel 10m k montáži na vozidlo (na prianie
napájací kábel 4m s akusvorkami)
svetelnú šípku možno ľahko pripevniť na profil šírky max. 40mm

svetelnú šípku je možné doplniť o dve výstražné svetlá alebo majáky
v rôznom prevedení pre zvýšenie výstražnej účinnosti

Technické údaje spotrieb sú len pre svetelnú šípku.
VÝRAZNEJŠÍ SYMBOL KRÍŽA
TVORENÝ 9-TIMI SVETLAMI JE U SŠ15

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájacie napätie

12/24V=

Odber prúdu 12V=

den 5,6A

Priemerná spotreba 12V=

108Ah / 24 hodin

Odber prúdu 24V=

den 3,1A

Priemerná spotreba 24V=

60Ah / 24 hodin

Frekvencia blikania

44/min.

Rozmery (ŠxVxD)

1300x1440x240mm

Hmotnosť

21kg

noc 3,4A

noc 1,9A
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PRODUKTY
Kód produktu

Názov produktu

Množstvo

1-120-200020

Svetelná šípka SŠ13 s nádstavbou

1 ks

Kód produktu

Názov produktu

Množstvo

1-140-905052

SŠ - Výstražné dvojsvetlo VLS-2 LED

1 ks

1-140-900052

SŠ - Výstražné halogénové dvojsvetlo VHS-2

1 ks

1-140-905022

SŠ - Signalizačné dvojsvetlo SLS-2 LED

1 ks

1-140-900022

SŠ - Signalizačné halogénové dvojsvetlo SHS-2

1 ks

1-140-910032

SŠ - Adaptéry pre majáky MO-2

1 ks

1-035-020200

Bezdrátové diaľkové ovládanie SŠ15-2_01 MZŠ
RADIO

1 ks

3-580-10000100

Držiak diaľkového ovládania DO-082

1 ks

PRÍSLUŠENSTVO
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