NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

SIGNALIZAÈNÍ SOUPRAVY
FS-5 ; FS-10

DYNASIG

Souprava synchronizovaných svìtel FS je pøenosné signalizaèní zaøízení urèené pro navádìní a
pøesmìrování vozidel v jízdních pruzích , pøi doèasných dopravních opatøeních.

1. POPIS VÝROBKU
Zaøízení sestává z tìchto èástí:

øídící jednotka HC-1
varovná bezpeènostní svìtla D180 (dále jen svìtla)
skøíò pro akumulátor a øídící jednotku HC-1

Øídící jednotka HC-1
Elektronická mikroprocesorová øídící jednotka umožòuje øízení 1 až 10 svìtel a je dodávána v provedeních podle
typu napájení - HC-1S
napájení ze sítì I akumulátoru
HC-1B
napájení pouze z akumulátoru
Jednotka je vestavìna do plastové skøíòky. Horní èást tvoøí ovládací panel, na kterém jsou umístìny veškeré
ovládací , indikaèní prvky a konektory pro pøipojení svìtell. Na skøíni nainstalován závìs pro usazení jednotky do
skøínì. Na pravém boku skøíòky øídící jednotky se nachází hlavní vypínaè síového napájení a vývodky dvojice
napájecích kabelù, jeden pro pøipojení akumulátoru 12V, zakonèený akusvorkami, druhý pro pøipojení do sítì
230V, zakonèený vidlicí.
a.) Napájení øídící jednotky a mechanická konstrukce
Zaøízení je v provedení HC-1S napájeno kombinovanì ze sítì, nebo z akumulátoru. Je-li pøipojena sí
230V, i akumulátor 12V, je jednotka pøednostnì napájena ze sítì. Pokud dojde k odpojení sítì, jednotka
automaticky pøepíná na napájení z akumulátoru. Øídící jednotka akumulátor nedobíjí.
V provedení HC-1B je provoz možný pouze na akumulátor. Øídící jednotka je chránìna proti pøepólování
akumulátoru.
B.) Zálohování nastavených parametrù pøi výpadku napájení, nebo vypnutí
Øídící jednotka je vybavena zálohováním nastavených parametrù po dobu 6 mìsícù. (mìní se podle
èetnosti pøipojení na napájecích zdroj) V pøípadì výpadku, nebo vypnutí napájení, zùstanou nastavené hodnoty v
øídící jednotce a po opìtovném zapnutí pøejde øídící jednotka do pùvodního režimu.
c.) Pøipojení svìtel D 180
Svìtla se pøipojují konektory v èelním panelu. Pøi zapojování je nutno dbát na správné poøadí podle
rozestavìní ve vozovce. Je možno použít jakékoli množství svìtel do 10 ks. Øídící jednotka automaticky rozpozná
poèet fungujících svìtel a podle toho upraví prùbìh signálního programu, bez zásahu obsluhy.tak-že:
;
- v prùbìhu vynechá èasový úsek nepøipojeného, nebo zkratovaného výstupu.
- pøestaví rychlost prùbìhu signálního cyklu, optimálnì podle poètu svìtel
Výstupy jsou chránìny proti zkratu elektronickými nadproudovými pojistkami, pro pøípad kolize s vozidlem a
poškození pøívodních kabelù, nebo svìtel. Po výmìnì poškozeného kabelu, nebo svìtla je nutno pojistku
odblokovat vypnutím øídící jednotky. Po opìtovném zapnutí se pojistka automaticky odblokuje.
d.) Monitor napájení
Systém øídící jednotky nepøetržitì sleduje úroveò napájecího napìtí 230V AC i 12V DC z akumulátoru.
V pøípadì, že je pøepnuta na napájení ze sítì, provádí stabilizaci výstupního výkonu na žárovkách, aby
nedocházelo k jejich pøetìžování, a tím zkracování životnosti. Pøi napájení ze sítì zùstává jednotka v èinnosti bez
ohledu na pokles napìtí.
Pøi napájení z akumulátoru také omezuje maximální výkon žárovek. Pøi poklesu napájecího napìtí pod 10,4V
automaticky vypne ,bez ohledu na zvolený signální program, aby nedošlo k nevratnému poškození akumulátoru.
Systém je schopen pro lepší orientaci indikovat napìtí sítì a zbývající kapacitu akumulátoru na displeji.
(viz.ovládání v menu "battery condition")
e.) Monitor okolního osvìtlení
Øídící jednotka je vybavena systémem pro detekci úrovnì okolního osvìtlení. V závislosti na okolním
osvìtlení a napìtí napájecích zdrojù proporcionálnì pøizpùsobuje jas svìtel daným podmínkám. Pøi snižování
úrovnì okolního osvìtlení snižuje postupnì i jassvìtel, aby nedošlo k oslnìní øidièù vozidel.
Pøi dosažení hranice tmy se automaticky aktivuje trvale svítící, tzv. "pilotní svìtlo" malého výkonu, pro zlepšení
prostorové orientace øidièe. Spolu s postupným nábìhem rozsvìcování žárovek dosahuje tento systém
prodloužení doby provozu na akumulátor až o 30% a životnost žárovek až o 40%.
Monitor okolního osvìtlení lze také použt k automatické aktivacisignalizace po setmìní. (tzv. "aktivace fotobuòkou")
- zaøízení bude v èinnosti pouze za snížené viditelnosti.(viz. Ovládání v menu "auto Off")
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f.) Vzájemné øízení více jednotek
Pokud je tøeba použít více než 10 svìtel , napøíklad pøi pøesmìrování pøes dva jízdní pruhy, je možno
použít øídící jednotky v provedení HC-1Sk nebo Bk ,doplnìných konektory pro synchronizaèní kabel a
programovým vybavením umožòujícím synchronizaci.
Takto propojené jednotky umožòují vytvoøit soupravu až 30ti svìtel, vzájemnì synchronizovaných.
(viz. Ovládání v menu "Set control)

Varovná bezpeènostní svìtla D180
Základní èásti svìtla tvoøí pouzdro (tìleso svítilny) , optický systém tvoøený filtrem opatøeným z vnitøní strany rastrem
èoèek k usmìrnìní svìtla ,parabolickým zrcadlem s hliníkovou reflexní vrstvou, dále uzávìr s objímkou
a profilovým tìsnìním z mikroporézní pryže. Pøívodní kabel je vyveden z pouzdra svítilny kabelovou vývodkou
prùm. 7mm, nebo konektorem. Svìtlo se upevòuje na ètvercový nebo U profil 40x40mm ,nebo na trubku prùm. 42mm.
Upevnìní šroubem M8x60 s matkou.
Svìtla s pøívodními kabely a konektory jsou dodávána v tìchto sestavách:
K5D
sestava obsahuje 5 ks svìtell D180 s kabely o délkách 10 ,20,30,40,a 50m. Kabely jsou ve
svìtlech pøipojeny napevno pøes prùchodku a ze strany øídící jednotky optøeny konektorem.
K5H
sestava obsahuje 5 ks kabelù o délkách 10 ,20,30,40,a 50ms konektory na obou stranách ,na
jedné stranì pro pøipojení svìtla D- 180H a na stranì druhé pro pøipojení k øídící jednotce.
D-180H

svìtlo s konektorem pro kabelové sady K5H

Pøedepsané typy žárovek ve svìtlech D 180
Ve svìtlech D180 jsou schváleny tyto žárovky firmy OSRAM :
Halogenová
halogenová
halogenová
nízkonapìová

12V/20W - typ Miniwatt
12V/10W - typ Miniwatt
12V/5W - typ Miniwatt
12V/10W - typ E10

Zásobník na akumulátor
Zásobník je dodáván v provedeních:

- pro dálnice a rychlostní komunikace
- pro silnice I. Tøídy a mìstské okruhy.
- pro silnice II. a III. tøídy
- pro silnice II. a III. Tøídy

Plastový s plastovým víkem.
Plastový s kovovým víkem.
Ocelový - žárovì zinkovaný (masívní provedení).

Zásobník je konstruován na startovací nebo trakèní baterie 12V/180Ah.

Str.2

2. TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje øídící jednotky HC-1S/B
Jsou vyrábìny dva typy øídících jednotek :
HC-1S :
napájení kombinované 230V AC,/12V DC
HC-1B
napájení 12V DC, zaøízení není vybaveno síovým zdrojem, je možno ho napájet pouze z
akumulátoru 12V. Pro toto zaøízení neplatí hodnoty týkající se síových napájení 230V.
Napájení :

kombinované

Režim napájení :

vyšší priorita
nižší priorita

Režim akumulátoru:
Ochrana akumulátoru :
Pøíkon:
Krytí:
Pracovní teploty :
Ochrana proti dotyk.napìtí:
Proudové jištìní :

Ovládání :

230V / AC - sí
10,5-15V / DC - akumulátor
- sí
- akumulátor
jednotka akumulátor nedobíjí.
odpojení pøi poklesu pod 10,4V
max. 1 A *
max. 16 A *
IP 54
- 30oC až + 55oC
dvojitou izolací
tavná pojistka T-1,6A-rozmìr 5 x 20 mm
tavná pojistka F 16A-rozmìr 6,3 x 32 mm

provoz na 230V
provoz na 12V=

napájení ze sítì 230V
napájení z aku 12V=

jednotka se ovládá trojicí tlaèítek, nastavené hodnoty jsou uchovávány v pamìti
jednotky i pøi vypnutí, nebo výpadku obou napájení.

Pøipojení svìtel :
Signální programy :

dvoudrátové
6

Aut. režim :

proporcionální stmívání
automatické spouštìní po setmnìní
automatická aktivace pilotního svìtla
podžhavením vlákna žárovky

Pilotní svìtlo :
Hmotnost :
Rozmìry :

HC-1S
HC-1B
výška
šíøka
hloubka

4,7 kg
2,2 kg
260 mm
290 mm
120 mm

*] pøíkon jednotky je závislý na zvoleném signálním programu, poètu pøipojených svìtel a typu žárovky
Podrobnìjší informace naleznete v tabulce akèních dob pro jednotlivé signální programy, žárovky a akumulátory.
Technické údaje svìtla D-180
Napájecí napìtí:
Jmenovitý proud:
Rozmezí teplot:
Krytí :
Stø. doba životnosti:
Ochrana proti dotykovému napìtí:

12V =
podle typu svìtelného zdroje (max 2A)
-300C až +55 0C
IP 53
5 let
bezpeèným napìtím a izolací

Rozmìry a hmotnosti:
Výška :
Šíøka :
Hloubka :
Velikost èinné svítící plochy:
Hmotnost :

239 mm
204 mm
129 mm
254 cm2
500 g
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3. POPIS OVLÁDÁNÍ
Popis ovládání øídící jednotky
Øídící jednotka se ovládá tøemi membránovými tlaèítky umístìnými na èelním panelu. Nastavené hodnoty jsou
indikovány na displeji. Tlaèítko, 1 -oznaèené jako SELECT MODE slouží k výbìru velièiny, kterou požadujete
zobrazit, nebo nastavit. Navolená velièina je indikována LED diodami v bloku SELECT MODE.
Hodnota pøíslušné velièiny je zobrazena na displeji. Dvìma tlaèítky vpravo (2 a 3 ) se nastavuje požadovaná
hodnota zvolené velièiny.(SET DOWN / SET UP).

Rozložení prvkù na ovládacím panelu
Indikace "ZAPNUTO"
Tlaèítko "1"
výbìr
velièiny

Select
Mode
Test

G

Power

F

Low power

E

Set control

D

Battery Condit.

C

Auto Off

B

Speed

A

Signal.program

Set
Up

Tlaèítko "3"
nastavení
nahoru

Value

Displej "2" nastavených hodnot

Displej "1" kontroly návìstidel

Set
Down

Tlaèítko "2"
nastavení
dolù

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
"F" Indikace vypnutí pøi podpìtí akumulátoru
"E" spolupráce více øídících jednotek
"D" zobrazení zbývající kapacity aku.
"C" automatické spouštìní po setmnìní
"B" rychlost signálního programu
"A" signální program

Význam jednotlivých ukazatelù v bloku SELECT MODE
Pozice ukazatele
"A"
"B"
"C"
"D"
"E"

Typ velièiny
Signální progr.
Rychlost
Autom.spouštìní
Kapacita aku.
Øízení

Popis
Nastavuje aktuální signální program
Koriguje rychlost aktuálního sig. programu
Autom. spustí signalizaci po setmìní
Indikuje kapacitu aku, nebo napìtí sítì v %
Nastavuje pozici pøi spojování více jednotek

Rozsah
0-6
1-5
N/A
0-130%
n/1-3

Význam ostatních ukazatelù a indikaèních prvkù
Kontrolka "F" indikuje blikáním vyøazení jednotky z provozu v pøípadì poklesu napìtí akumulátoru pod hranici
10,4 V (podpìové vypínání je s hysterezí 0,4 V). Pokud hladina napìtí akumulátoru vystoupí nad 10,8 V, jednotka
se uvede zpìt do èinnosti. V pøípadì, že je jednotka napájena ze sítì, je vypínání pøi podpìtí blokováno.
Kontrolka "G" Indikace zapnutí øídící jednotky.
Svítí, je li pøítomno napájecí napìtí (sí nebo akumulátor) a je zapnutý hlavní vypínaè
Displej 1 -indikuje aktuální stav pøipojených svìtel ,(každý segment displeje je pøíslušný jednomu výstupu
zleva 1 až 10) a lze na nìm sledovat bìh sign.programu.
Rychlé kmitání segmentu pøíslušného ke svìtlu indikuje odpojení výstupu z dùvodu zkratu na tomto výstupu.
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Postup nastavení a uvedení do provozu
-Pøipojíme požadovaný poèet svìtel do konektorù na panelu jednotky v urèeném poøadí
-Øídící jednotku pøipojíme na napájecí napìtí (sí nebo akumulátor, pøípadnì obojí).
-Pøi provozu na akumulátor se jednotka aktivuje po pøipojení na napájecí napìtí.
-Pøi provozu na sí zapneme hlavní vypínaè.
-Vyèkáme, až probìhnou kontrolní testy.
-Nastavíme požadované parametry podle následujícího popisu.
a) Nastavení signálního programu
- Tlaèítkem 1 nakrokujete ukazatel aktuální velièiny do polohy "A" - SIG.PROGRAM",
na displeji 2 se zobrazí èíslo momentálnì pracujícího signálního programu, a to v rozsahu "0 - 6".
- Tlaèítkem 2 mìníte signální program smìrem dolù.
- Tlaèítkem 3 mìníte signální program smìrem nahoru.
Signální programy jsou rozdìleny do dvou skupin :
I. Skupina - používá se pro jedno delší pøesmìrování dopravy s více svìtly.
Signální program "1" postupný svìtelný bod z 1 až 10 pøipojených svìtel.
Signální program "2" postupnì se rozsvìcující pruh naráz zhasínající z 1 až 10 pøipojených svìtel.
Signální program "3" postupnì se rozsvìcující pruh postupnì zhasínající z 1 až 10 pøipojených svìtel.
II. Skupina - používá se pro dvojí kratší pøesmìrování. svìtla jsou v tìchto programech rozdìlena do dvou
skupin.(výstup 1až 5 a výstup 6 až 10).
Signální program "4" postupný bod ve dvou skupinách z 2 x 1 až 5 pøipojených svìtel.
Signální program "5" postupnì se rozsvìdcujícíí pruh, naráz zhasínající ve dvou skupinách z 2 x 1 až 5
pøipojených svìtell.
Signální program "6" postupnì se rozsvìdcující pruh, postupnì zhasínající ve dvou skupinách z 2 x 1 až 5
pøipojených nsvìtel.
Signální program "0" všechna svìtla jsou zhasnuta.

Pøklad nastavení signálního programu
I.

Select
Mode
Test

G

Power

F

Low power

E

Set control

D

Battery Condit.

C

Auto Off

B

Speed

A

Signal.program

Set
Up

Value

na displeji "2" èíslo
signálního programu
Na displeji "1" se vám zobrazí
prùbìh na návìstidlech

Set
Down

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Err.Icheck1

Tlaèítkem "1" nastavte ukazatel do této polohy

Tlaèítkem "2" a "3" nastavte požadovaný signální program
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II.

Signální programy
Jedna skupina s 1 až 10 návìstidly

Dvì skupiny s 1 až 5 návìstidly
Rozsvìcení
Zhášení
Rozsvìcení
Zhášení

"4" - postupný bod
postupnì svítí 1+1 svìtlo z 1-5 pøipojených

Signální program "1" - postupný bod
postupnì svítí jedno nsvìtlo z 1 - 10 pøipojených

Rozsvìcení
Zhášení
Rozsvìcení
Zhášení

Signální program "2" - postupný pruh, zhášený naráz
postupnì se rozsvìcí všechna svìtla z 1 - 10 pøipojených
a naráz zhášejí

"5" - postupný pruh, zhášený naráz
postupnì se rozsvìcující všechna svìtla
z 1-5 pøipojených, naráz zhasínající
Rozsvìcení
Zhášení

Rozsvìcení
Zhášení

Signální program "3" - postupný pruh, postupnì zhášený
postupnì se rozsvìcí všechna svìtla z 1 - 10 pøipojených
a postupnì zhášejí
"6" - postupný pruh, postupnì zhášený
postupnìse rozsvìcující všechna svìtla
z 1-5 pøipojených, postupnì zhasínající

b) Nastavení rychlosti bìhu sig.programu
- Tlaèítkem "1" nakrokujete ukazatel velièiny do polohy "B" - SPEED", na displeji 2 se zobrazí momentální
nastavei rychlosti a to v rozsahu "1 - 5".
- Tlaèítkem 2 mìníte rychlost smìrem dolù.
- Tlaèítkem 3 mìníte rychlost smìrem nahoru.

c) Nastavení automatického spouštìní po setmìní
- Tlaèítkem"1"nakrokujete ukazatel velièiny do polohy"C"-AUTO OFF", na displeji2 se zobrazí nastavený režim buï "A" - ALL (trvale), což odpovídá stavu, kdy jsou svìtla nepøetržitì v èinnosti, nebo "n" - night (noc), což
odpovídá provozu svìtel pouze za tmy.
- Tlaèítky "2 a 3" pøepínáte mezi nastavením "A" a "n".
V pøípadì, že jsou svìtla zhasnuta v režimu "n" vlivem vnìjšího osvìtlení, je tento stav indikován blikajícm "A" na
displeji 2.
d) Mìøení zbývající kapacity akumulátoru a napìtí sítì 230V AC
- Tlaèítkem 1 nakrokujte ukazatel aktuální velièiny do polohy"D - BATTERY CON" na displeji 2 se zobrazí zbývající
kapacita akumulátoru. Hodnotu je tøeba vynásobit deseti, aby jste získali kapacitu v %. Pro toto mìøení je nutno
zajistit, aby byla jednotka pøepnuta na napájení z akumulátoru vytažením síové vidlice ze zásuvky 230V.
Pokud je øídící jednotka pøepnuta na napájení ze sítì, je nutno k zobrazované hodnotì na prvním øádu pøièíst
jednièku a vynásobit deseti, takto získáte hodnotu napìtí napájecí sítì ve voltech.Toto je výhodné napøíklad pøi
napájení z dálnièní sítì , kde jsou vlivem dlouhých vedení znaèné úbytky napìtí.
V této pozici indikátoru nelze provádìt žádná nastaveni.
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e) Nastavení pozice pøi propojování více øídících jednotek
Jednotky musí být typu HC-1Sk nebo Bk a propojeny synchronizaèním kabelem.
- Tlaèítkem 1 nakrokujte ukazatel velièiny do polohy "E “- SET CONTROL" zobrazí se na displeji 2 èíslo v rozsahu
1 - 3, což indikuje pozici každé jednotky v sestavì. U jednotky nevybavené touto funkcí se na displeji zobrazí "n",
informující o tom, že tato služba není u této øídící jednotky dostupná.
- Tlaèítkem 2 a 3 mìníte èíslo na displeji v rozsahu 1-3 a tím I poøadí jednotky v sestavì. Nastavení pøedchozích
parametrù v tomto pøípadì provedeme jen na jednotce è.1 .Na jednotce 2 pøíp.3 pouze definujeme její poøadí v
sestavì. Tyto jednotky pracují jako podøízené
Spolupráce více øídících jednotek se používá pouze u velmi širokých profilù pøesmìrování, pøes nìkolik jízdních
pruhù.

Diagnostický režim
Diagnostický režim slouží ke kontrole technického stavu jednotky a svìtel ,pøípadnì k lepší lokalizaci závad.
Pøepnutí do diagnostického režimu
- Pøidržte tlaèítko 1 tak dlouho, až se rozbliká ukazatel v poloze "A".Tímto jste jednotku pøepnuli do
diagnostického režimu.Tento režim je vhodné použít, pokud jednotka vykazuje poruchy.
Tlaèítky 2 a 3 je možno pøesouvat blikající ukazatel v rozsahu "A - F". Zpìt do bìžného režimu se vrátíte krátkým
stiskem tlaèítka 1.
Význam jednotlivých hlášení a testù :
Písmeno E na displeji 2 indikuje, že v pøíslušném testu byla zjištìna chyba.
V pozicích "A - C" je navíc na displeji 1 indikován výstup, ve kterém k chybì došlo.
Pozice ukazatele
“A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"

Test
Err.Icheck1
Err.Icheck0
Err.Ucheck
Err.ROM
Err.RAM"L"
Err.RAM"H"

Popis testu
Test proudového èidla pøi zapnutém spínaèi výstupu
Test proudového èidla pøi rozepnutém spínaèi výstupu
Test snímaèe pøipojení svìtla
Test pamìti programu
Test pamìti systému èást "L"
Test pamìti systému èást "H"

hodnoty
o nebo E+1
o nebo E+1
o nebo E+1
o nebo E
o nebo E
o nebo E

4. ÚDRŽBA JEDNOTLIVÝCH ÈÁSTÍ ZAØÍZENÍ
Svìtlo D 180
Optickou soustavu, zvláštì optický filtr je nutno udržovat v èistotì.
Filtr je vyroben z velmi odolného plastu - polykarbonátu. K èistìní použijte vodu, pøípadnì roztok saponátu.
! Je zakázáno používat jakákoli organická rozpouštìdla, jako je aceton, toluen a pod !
Výmìna žárovky se provádí pomocí speciálního klíèe, kterým otevøete bajonetový uzávìr v zadní èástí svìtla. Po
vyjmutí uzávìru je pøístupná objímka žárovky..
Dbejte na správné uložení tìsnìní pod uzávìrem pøi zavírání .Pokud možno neprovádìjte demontáž optického
filtru, mùže dojít ke zneèištìní paraboly, a zhoršení svìtelnì optických parametrù
.
Svislé dopravní znaèky Z4
Platí stejné zásady jako u svìtel. Je nutné dbát na opatrnou manipulaci, aby nedošlo k poškození reflexní folie.
Zásobník na akumulátor
Udržujte v èistotì prùhled ve víku, pod kterým je umístìna øídící jednotka a její fotosnímaè okolního osvìtlení.
V pøípadì zneèištìní, hrozí nebezpeèí snížení jasu svìtel.
Pøi manipulaci s akumulátorem dodržujte pøedepsané zásady bezpeènosti práce s žíravinami. Nikdy nenabíjejte
akumulátor v zásobníku. Pro tento režim je nutná pøíslušnì vybavená akumulátorovna.
Øídící jednotka HC-1
Jednotku udržujte v èistotì ,zejména konektory a ovládací prvky.
Nedopuste potøísnìní kyselinou z akumulátoru jinak dojde k poškození konektorù nebo elektroniky.
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5. PØÍPADNÉ ZÁVADY A JEJICH OPRAVY
! POZOR !
Opravy a údržbu, kdy je nutné otevøení skøínì øídící jednotky (výmìna pojistek a pod.) smí provádìt pouze
osoby s pøíslušnou kvalifikací a oprávnìním pro práce na elektrických zaøízeních nízkého napìtí do1000V.

1. Øídící jednotka po zapnutí nevykazuje èinnost.
Pokud nesvítí kontrolka napájení na èelním panelu, došlo pravdìpodobnì k pøepálení hlavních tavných pojistek,
buï v èásti 230V AC, nebo v èásti 12V.
-Proveïte kontrolu a pøípadnou výmìnu obou pojistek. Pojistky jsou umístìny pod èelním panelem,
pøístupné po odšroubování ètyø šroubù v èelním panelu a jeho odklopení.
Pozor ! pøed odejmutím èelního panelu odpojte zaøízení od sítì 220 V !.
-Dále kontrolujeme stav napájecího kabelu ,jak síového, tak bateriového a stav bateriových svorek.
Pokud po výmìnì je jednotka stále nefunkèní, je nutná oprava u výrobce, nebo v autorizovaném servisu.
2. Bìhem startu bliká na displeji 2 písmeno "E"
Tento stav indikuje možnou poruchu v pamìti programu. Èasto se stává, že jednotka je i v tomto stavu funkèní,
protože porucha nenastala v hlavní èásti øídícího programu.
Je nutné ale nechat jednotku co nejdøíve zkontrolovat v odborném servisu, nebo u výrobce.
3. Chybné vyhodnocení èidel pøipojených svìtel.
-V prvé øadì pøekontrolujte žárovku ve svìtlel a pøípadnì elektrický okruh pøívodního kabelu ke svìtlu.
Je li svìtlo v poøádku jedná se o závadu vyhodnocovacího èidla.
Funkci èidel je možno pøekontrolovat v diagnostickém režimu v testu "C" - Err.U check.
Pokud je na daném výstupu pøipojeno alespoò jedno funkèní svìtlo, na displeji 2 se zobrazí "E" a rozsvítí se
kontrolka na displeji 1 , na výstupu, který je pøipojen. Èidla jednotky jsou v poøádku, pokud po odpojení všech
svìtel na displeji 2 zobrazí písmeno "o" a na displeji 1 nesvítí žádná kontrolka. Pokud byla zjištìna na nìkterém
výstupu chyba, je nutná oprava v servisu, nebo u výrobce.
4. Chybné vyhodnocení proudových pojistek.
Jednotka vykazuje blikáním kontrolky na displ.1 pøíslušného výstupu zkrat - mohlo dojít k poškození kabelu, nebo
žárovky ve svìtle
-Odpojte žárovku z objímky, pøívodní kabel musí vykazovat izolaèní odpor pokud pøívodní vodièe nejsou
zkratovány.
Pokud jednotka vykazuje zkrat i pøi odpojeném pøívodním kabelu:
-Mohlo dojít ke zkratu v rozvodech pod èelním panelem, nebo v konektoru a tyto prvky je tøeba kontrolovat
pøípadnì opravit.
-Mohlo dojít k poruše proudového snímaèe a je nutná oprava v servisu.
V diagnostické režimu je možno stav provìøit v testu "A" a "B" s odpojenými svìtly. Pokud nìkterý z obou testù
indikuje na displeji 2 písmeno E, je porucha právì na vnitøních rozvodech pod èelním panelem, nebo v proudovém
èidle elektronické pojistky.
5. Nìkteré svìtlo po zapnutí hlavního vypínaèe trvale svítí.
Je proražen spínaè pøíslušné žárovky nebo poškozen výstup øídící jednotky.
-Je nutno vymnìnit desku øídící jednotky v servisu, nebo u výrobce.
Svìtlo lze pøepojit na jiný volný výstup (pokud je k dispozici ) a zaøízení dále nouzovì používat.

6. Pokud je v režimu testù indikována chyba v testech - ERR.ROM "E" / -ERR.RAM"L",/ ERR-RAM"H", zajistìte
co nejdøíve kontrolu a pøípadnou opravu v servisu, nebo u výrobce.
7. V pøípadì poškození hermetiènosti skøínì øídící jednotky, porušení pøívodního kabelu s vidlicí pro sí 230V, nebo
kabelu k akumulátoru, je nutno okamžitì zajistit opravu.
! Jednotku nelze v žádném pøípadì provozovat bez opravy
-hrozí nebezpeèí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.!
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Provozní doby pøi jednotlivých signálních programech
Tabulka platí pro trakèní akumulátor 12V/180 Ah.
Tabulka platí pro žárovky 12V/20W, -pøi žárovce 10W 2x více,-pøi žárovce 5W 4x více.
sig. Program "1"
sig. Program"2"a"3"
sig. Program"4"a"5"

150 hodin pøi neustálém provozu
30 hodin pøi neustálém provozu
34 hodin
38 hodin
44 hodin
50 hodin
60 hodin
75 hodin
101 hodin
150 hodin
200 hodin

s 2-10 svìtly
s 10 svìtly
s 9 svìtly
s 8 svìtly
s 7 svìtly
s 6 svìtly
s 5 svìtly
s 4 svìtly
s 3 svìtly
s 2 svìtly
s 1 svìtlem

Skuteèné akèní doby se mohou lišit podle klimatických podmínek a stavu akumulátoru.

6. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
Výrobce neodpovídá za škody zpùsobené mechanickým poškozením ,neodbornou manipulací, zásahem do
zaøízení, nebo zanedbáním pøedepsané údržby. V tìchto pøípadech zaniká i záruka ,zvláštì pøi nepovolených
konstrukèních úpravách a neodborné opravì nebo montáži (viz reklamaèní øád).

7. OBALY
Po použití obal ODLOŽTE NA MÍSTO URÈENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!

Používání zaøízení je možné na základì zákona è.361/2000Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o
zmìnách nìkterých zákonù , ve znìní pozdìjších pøedpisù a ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojù
è.30/2001Sb., kterou se provádìjí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a øízení provozu na
pozemních komunikacích.

Pro další informace nás prosím kontaktujte na:

DYNASIG, spol. s r.o.
Popùvky 134
664 41 Troubsko
Èeská republika

Tel.: +420-5-46217480
Fax.:+420-5-46217422
E-mail: sales@dynasig.cz
URL: www.dynasig.cz
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