Het secundaire LED-verkeerslicht van Vialis
Breed inzetbaar en robuust
Het secundaire LED verkeerslicht van Vialis is een robuust
en compact verkeerslicht dat o.a. wordt gebruikt ter
ondersteuning van een hoofdverkeerslicht. De plaatsing
lager op de mast maakt het verkeerslicht ook voor de
voorste fietsers en automobilisten goed zichtbaar.
Door te variëren met LED-prints en sjablonen kan het
verkeerslicht voor alle mogelijke toepassingen worden
ingericht. Het secundaire LED-verkeerslicht is hierdoor
breed inzetbaar. Behalve als ‘onderlicht’ kan het ook bij
parkeergarages of toegangspoortjes worden toegepast.

Robuust
De behuizing is van aluminium vervaardigd en voor de
lenzen is een slagvast makrolon gebruikt. De robuuste
behuizing maakt dit onderlicht vandalismebestendig en
houdt water en stof buiten, zodat de elektronika niet
beschadigd kan raken.
De bevestiging aan de mast is geheel verborgen in de
ruimte achter de behuizing en kan alleen met speciaal
gereedschap worden losgemaakt.
Bij levering wordt er standaard een afdichtrubber geleverd,
waardoor dit verkeerslicht naadloos op elke mastdiameter
is aan te sluiten.

LED verlichting
Het energieverbruik van LED’s is beduidend lager, waardoor
het LED-verkeerslicht zuinig in gebruik is. De LED’s hebben
een lange levensduur en hierdoor zal er minder vaak
onderhoud nodig zijn.
De zichtbaarheid van de LED-verlichting is uitstekend.
Doordat de kleur van het aspect door LED’s wordt bepaald
en de lenzen uit helder makrolon bestaan, blijft het
beruchte fantoomeffect uit.
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Breed inzetbaar
Achter iedere lens van het LED-verkeerslicht bevindt zich
een aparte LED-print, waardoor van een standaard
samenstelling kan worden afgeweken. In de plaats van
rood-geel-groen kan er gevarieerd worden zoals voor een
tramuitvoering, waarbij rood-geel-rood kan worden
toegepast. Behalve rood-geel-groen is de LED-print ook in
wit verkrijgbaar.
Ook met de sjablonen, die achter de lens worden geplaatst,
kan worden gevarieerd. Er zijn diverse sjablonen leverbaar,
zoals: fiets, pijl, kruis, fiets met pijl of geblindeerd.

42VAC en 230 VAC
Het secundaire LED-verkeerslicht kan in twee
spanningsbereiken worden geleverd, namelijk
42VAC en 230VAC.

Losse printplaten
Er zijn verschillende losse printplaten verkrijgbaar in
42VAC of 230VAC.

Vragen?
Stuur een mail naar: verkoop.sens@vialis.nl
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