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Sistemul de avertizare Safe-T-Signal warning system ajută la prevenirea accidentelor 
acolo unde angajaţii şi echipamentele de manipulare a mărfii împart acelaşi spaţiu în 

firma Dvs. !
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Detectarea traficului din toate direcţiile

• Senzori cu microunde unidirecţionali ce 
identifică traficul ce se apropie

• Zonă de detecţie şi sensibilitate ajustabile

Semnale pentru dirijarea traficului

• Semnale luminoase cu LED de mare 
vizibilitate şi uşor de recunoscut (40 lumeni):

• STOP (roşu) şi ATENŢIE (galben)
• Semnal luminos cu LED albastru de mare 

intensitate (440 lumeni) proiectat pe sol
• Alimentare la 230V ca. 50/60Hz, ieşire la 

24V
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Construcţie masivă

• Montaj pe tavan cu tijă filetată standard 
(ф 19 mm)

• Şina pentru montaj inclusă (3050 mm)
• Cablu de siguranţă inclus
• Construcţie robustă din oţel
• Înălţime de montaj : de la 3050 mm la 4880 

mm
• Utilizare la interior (între -40°C şi 60°C)

Economie de energie

• Consum scăzut de curent (<10W în standby, 
<50W maxim) 

• Putere luminoasă ajustabilă
• Semnal luminos LED albastru (Cree) 
• Semnal luminos galben şi roşu (Osram)
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Exemplu situaţia 1

1. Trafic (pietonal, motostivuitor) ce 
se apropie dintr-o direcţie, sesizat 
în zona de detecţie

2. Celelalte direcţii sunt indicate cu 
un semnal luminos în formă de 
triunghi galben de AVERTIZARE

3. Semnalul luminos octogonal STOP 
(roşu) nu se aprinde pentru traficul 
ce se apropie
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Zona de detecţie        Persoană în zona de detecţie  Persoană în afara zonei de detecţie
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Exemplu situaţia 2

1. Trafic (pietonal, motostivuitor) ce 
se apropie din 2 sau mai multe 
direcţii sesizat în interiorul zonei 
de detecţie

2. Celelalte direcţii sunt indicate cu 
un semnal luminos în formă de 
triunghi galben de AVERTIZARE

3. Un Semnal luminos octogonal 
STOP (roşu) se aprinde pentru 
traficul ce se apropie

4. O lumină LED albastră va fi 
proiectată pe sol
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Exemplu situaţia 3

1. Trafic (pietonal, motostivuitoare) 
ce se apropie din toate direcţiile 
sesizat în interiorul zonei de 
detecţie

2. Un Semnal luminos octogonal 
STOP (roşu) se aprinde pentru 
traficul ce se apropie

3. O lumină LED albastră va fi 
proiectată pe sol
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4-Way                                                         3-Way

2-Way                                                         2-Way
Corner                                                                      Straight

Tipuri de intersecţii

� Intersecţie cu 4 căi
� Intersecţie cu 4 căi
� Intersecţie cu 4 căi (cotitură)
� Intersecţie cu 4 căi (dreaptă)
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Tijă filetată (ф 19 mm)

� A  Înălţime tavan (de la podea la partea de jos a grinzii)
� B  Kit de montaj standard (de la 610 mm la 4265 mm)

Kit de montaj extins (de la 610 mm la 6400 mm)
� C  Înălţime de montaj recomandată: 3050 mm la 4880 

mm

Alimentare cu curent

� Alimentare la 230V cc 50/60Hz, ieşire 24V
� Cablu de alimentare şi ştecher neincluse în furnitură !
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Tavan

(partea inferioară a grinzii)

Pardoseală


