
Kíegészítak 

Jeiző lámpák 	 Világos és hosszú élettartamú LED-es jelz ő lémpák 11 ÚJ 

Figyelmeztető  jelző lámpa csatlakozás külön házban, vagy 

elhelyezés egy meglév ő  dobozban két Sárga lámpával. 

Bc'tv A0 :45 vVO :ch 6 ioo FU va,00sbvz 
A hgyaim.cztelb jelzölampa a mozgo kapura i:vja (cia 
fgyelmei. (Az ábrázolt heti :dőkapcsok opconális) 
Beállitási lehetőségek: 	 ... 
- gyelmeztetési id ő  (Ai8 445, A/B 460, B460 FU vezérlesekne) 
- automatikus utánzárás (NB 460, 8460 FU vezérléseknél 
A beallifott nyilvalarlási Id ő  (0-480 sec.) leteltével villogni k - iű í< a 
lámpák a figyelmeztetésL id őnek (0-70 sec.)megfeIelór. 	 .. 	- 
A lámpák méretei, 11 80 x 250 X 290 mm (Sz x Mx M) 
Ahz méretei 202x 164x 130 mm (SzxMxM) 
Konlakt ternelhetöség: 250V AC :2,5 A /500V 
Vedeltsq' 1P65 
Lámodk anyaga: a,umin,rn perszorz hkz 

Forgalomirányitó jelzölámpa csatlakozás külön házban, vagy 
elhelyezés egy meglév ő  dobozban két piros / zöld lámpával. 	 I  

lOs A/O -6Q, 6460 FU \azOléshnz. 	 ‚s. 
A leizOlampa a Kl-. ilieve a behajtas látható szabályozására  
(heti időkapcsoló óra opcionális). 
A szabad fázis (Zöld) Ideje: 

lIithalá 0.480 s A lilos fázs (piros) ideje:állítnatb 67C SOC 

Aiámpákméretei:180x410x290mm(SzxMxM) 
A bövítő  mérete: 202x 164 x 130 mm (Sz x M xM)  
Kapcsolási teljesilmény: 250V AC : 2.5 AJ500 W 
Védeltseg: 1P65 
A lámpák anyaga: aluminium porszórt ház 	 I 

I. 

Figyelmeztet ő  jelző lámpa egység 

ESifigyelmeztető jelző lámpaegység 	 I. 	I 
Külön házban, két relével a jelz ő lámpák vezérlésére, opciós  

relé ((ő rlő  impulzus) világítás vezérléshez. impulzus hemenn 

nyi:vatarlásl idõ rövidilhetó (pl. ZSU 2), 2db sárga lámpával 

1) 
ES 2 figyelmeztető  jelző lámpa egység 

technikailag mint az ES 1, kiegészítésként a SupraMatic H 

programozása a bövit ő  egystggel lehetséges, mind élvédelem 

csatlakoztatás, mind biztonsági ill. áthajtás'igyelö fénysorompó 

csatlakoztatás lehetséges. Nyitvatartási id ő  5-480 mp-ig, 	 .  . . . . . m 
figyelmeztetósi idő  1-170 mp-ig beállítható. 

2dhsárgaámpávaI. 

EF1 forgalomirányítójelzölámpaegység  
technikailag mint az ES 2, kiegészítő  impulzus követelmény, 

behajtás és kihajtás, behajtásnak els űhbre -idüsége van, 	 11) 
végáliásjelzés integrált relékkel, 2db (piros/zöld) lámpával. 	 _______________ 	

.• .. 


