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RADAROS SEBESSÉGMÉRŐ
„SEBESSÉGKORLÁTRA FIGYELMEZTETŐ BERENDEZÉS”
LASSÍTS FELIRATTAL

Főbb jellemzők:

TNSFB50 típus

-

ado tt útsz akasz hoz állítható mé ré si tar to mány

-

Se be ssé ghatár alatt sö té t, se be ssé gko r lát fö lö tt pe dig fe hér
se be ssé gko r lát

kije lz é s, kie gé sz ítve pir o s kö rr e l, sár ga villo gó kkal é s

sár ga L ASSÍT S! fe lir attal
-

o pcio nális nape le me s vagy é jsz akai e ne r gia elláto ttsá gi műkö dte té s
TÍPUS: TNSFBxx

(xx=Sebességhatár értéke)

Kijelző mérete

750 x 900 x 100 mm|

Beépített radarral/akkumulátorral együtt

Felszerelési
magassága

2,5 m |

Sebességhatár kijelzés

200 mm |

Fehér színű sebességkorlát megjelenítése

Kiegészítő jelzések:

140 mm |

Sárga színű, LASSÍTS! felirat gyorshajtás esetén

MAGYARKÖZÚT
méretmegadások:

6000 mm átm. |

Feszültség

24 V DC |

Teljesítmény

20 W |

Érintésvédelem

IP65 |

Áramellátás

hálózati |

folyamatos üzemeltetési paraméterek

Opciók

napelem |

0-24 hálózat meglétének hiányában

MAGYAR KÖZÚT által előírt magasság

Piros KŐR

100 mm átm. |

Sárga villogó KÖR-ök
Gyengeáramú működési tartomány
Alacsony üzemeltetési költség
Kültéri kivitelű egység

WIFI-s Forgalom adatgyűjtő egység

RADAROS SEBESSÉGMÉRŐ VALÓS SEBESSÉG KIÍRÁSSAL
-KÉT KÜLÖNBÖZŐ SZÍNBEN - LASSÍTS FELIRATTAL

Főbb jellemzők:

TNSH 2,5 típus

-

ado tt útsz akasz hoz állítható mé ré si tar to mány

-

Se be ssé ghatár alatt zö ld, fö lö tt pe dig piro s való s se be ssé gkije lz é s

-

gyo r shajtás e se té n L ASSÍT S! Fe lir at

-

o pcio nális nape le me s vagy é jsz akai e ne r gia elláto ttsá gi műkö dte té s

a se be ssé g csö kke nté sér e

TÍPUS: TNSH2,5
Kijelző mérete

700 x 500 x 100 mm|

Beépített radarral/akkumulátorral együtt

Felszerelési
magassága

2,5 m |

Sebesség kijelzés

280 mm |

Zöld/piros színű érték megjelenítése

Kiegészítő jelzés

100 mm |

Sárga színű, LASSÍTS! felirat gyorshajtás esetén

Feszültség

12 V DC |

Gyengeáramú működési tartomány

Teljesítmény

20 W |

Érintésvédelem

IP65 |

Áramellátás

hálózati |

folyamatos üzemeltetési paraméterek

Opciók

napelem |

0-24 hálózat meglétének hiányában

KÖZÚT által előírt magasság

Alacsony üzemeltetési költség
Kültéri kivitelű egység

WIFI-s forgalom adatgyűjtő egység

Opciók:

A be re nde z é se k nape le me s műkö dte té se e se té n a nape le m +
nape le mtar tó me chanika:
W IFI- s fo r galo m adatgy űjtő e gysé g:

2 02 2 . január 1 3 .

Sebességjelző Referencialistánk:
http: //te le ni t.hu /ko z ut- i-se be sse gme ro k/
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