SWARCO DANMARK A/S
www.swarco.dk

TORONTO-BLINK

FOR MERE SYNLIGE FODGÆNGEROVERGANGE
SWARCOs Toronto-blink har til funktion, at øge synliggørelsen af fodgængerovergange - specielt ved
skoleveje, veje med dårlig oversigt, veje med høj fart og lignende.
Skiltet er opbygget med LED teknologi, hvilket sikrer et lavt
strømforbrug, samt mange driftstimer og generel lang
holdbarhed på produktet.

Toronto-blinkets design og udformning muliggør en placering,
som ikke kræver håndtering/arbejde fra en lift, ej heller etablering/vedligehold af omkostningstunge mastetyper (galgemast).

Designet og konceptet gør endvidere at etableringsomkostninger og fremtidige driftsomkostninger er væsentlig reduceret,
i forhold til et ”traditionelt” torontoanlæg med galgemast.

KORT BESKRIVELSE:
Aktiv side

Passiv side

n

Det viste skilt, består af et gult LED blink (øverst)
og en indefra LED belyst E17 tavle nederst.

blinkende

200mm
LEDgul
LED
belysning

n

Skiltet kan leveres med gult blink i begge køreretninger
(dobbeltsidet) eller gult blink i én køreretning (enkeltsidet).

n

Skiltet leveres til side- eller topmontage.

n Ved sidemontage anvendes to yderligere beslag som
bestilles særskilt. Typen af beslag afhænger af
mastetypen. Se side 2 under tilbehør.
n

Skiltet leveres inkl. studs for montering (Ø60mm).

Ø60mm
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TYPER / VARIANTER:
Varenr.

Betegnelse:

10267

Toronto-blink. E17 tavle, bundmonteret,dobbeltsidet.

10268

Toronto-blink. E17 tavle, bundmonteret, enkeltsidet.

10269

Toronto-blink. E17 tavle, sidemonteret, dobbeltsidet.

10270

Toronto-blink. E17 tavle, sidemonteret, enkeltsidet.

TILBEHØR FOR SIDEMONTERING AF TORONTO-BLINK (2 BESLAG PR. ENHED):
10297

Stander, Ø50-80mm multibeslag til sidemontering.

10290

Stander, Ø70-120mm multibeslag til sidemontering.

10291

Stander, Ø90-140mm multibeslag til sidemontering.

10292

Milewide, Ø130 mm multibeslag til sidemontering.

SPECIFIKATIONER:
Front:

Polycarbonat

Kabinet:

Aluminium

Gult Blink:

LED - gul Ø 200mm. 8W.

Belysning E17 tavle:

LED lysplade, 12,4W, indvendigt belyst.

Samlet Strømforbrug:

23 W / 34W (enkelt/dobbeltsidet).

Lampekontrol:

Alle lamper overvåges, og der er fejlindikering i betjeningskasse.
Fejl kan sendes som e-mail eller SMS(option).

Styring:

Elektronisk blinkrelæ med triac-udgang og sikring.

Tavle:

E17,1

Montering:

Bundmontage/sidemontage.

Klasse

II

Kapslingsklasse

IP65

Mål:

Højde 900 mm. Bredde 450 mm. Dybde 150 mm.

Vægt:

15 kg

Dette produktet er CE godkendt.
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