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Verbeter de veiligheid van uw snelroldeuren
met energiezuinige led-verkeerslichten
Belangrijkste
voordelen

Veiligheid

Het belang van verkeerslichten in het alledaags
verkeer spreekt voor zich. Maar zij zijn net zo
belangrijk voor het verkeer op bedrijfsterreinen.
Signaalsystemen spelen hier een bijzonder belangrijke rol bij deuren, aangezien een gesloten deur
het zicht geheel of gedeeltelijk belemmert. Dit kan
in het ergste geval zelfs tot ongelukken leiden.
Verouderde, slecht werkende lichten of lichten met
gloeilampen vormen een groot risico. Medewerkers
vertrouwen op de signalen, maar als deze slecht zijn
of niet zichtbaar zijn, vormen zij een groot risico.

Moderne verkeerslichten zijn voorzien van ledtechnologie en door hun lage energieverbruik
vormen zij een energiezuinige oplossing. Bovendien gaan led-verkeerslichten veel langer mee
vergeleken met traditionele gloeilampen.
Als aanvullend signaal, met name voor deuren die
ook worden gebruikt door voetgangers, bieden wij
de mogelijkheid om led-strips op ooghoogte op
het zijframe te monteren, zodat zij eenvoudiger te
zien zijn.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Daarom adviseren wij u om oude lichten te vervangen, vooral om de veiligheid van personen en
voertuigen te verbeteren.
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Product kit
Signalization

LED strip - Groen

Led-verkeerslicht ROOD/GROEN

Artikelnr.

Naam

Type

Vermogen

Levensduur
(uur)

Gebruik

D4912R0036

Led-verkeerslicht - ROOD

alle types

24 V AC/DC / 2,5 W

50 000

primair verkeer

D4912R0037

Led-verkeerslicht - GROEN

alle types

24 V AC/DC / 2,5 W

50 000

primair verkeer

D8880R0006

Led-verkeerslicht ROOD/GROEN

alle types

24 V AC/DC / 2,5 W

50 000

primair verkeer

D4912R0035

Led-verkeerslicht - ORANJE

alle types

24 V AC/DC / 2,5 W

50 000

primair verkeer

D8940R0022

LED strip - ROOD/GROEN

alle types

24 V DC / 1 W

50 000

primair
voetgangers
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LED strip - Rood
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