NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

SVÌTELNÉ ZÁBRANY
LB-3e , LB-3i , LB-5e , LB-5i

DYNASIG

Svìtelná zábrana LB - x s návìstidly D180 slouží jako pøenosné svìtelné signalizaèní zaøízení k ohrazení a
vyznaèení pøekážek na vozovce . Je urèena k použití na komunikacích nižších kategorií a na mìstských
komunikacích.

1. POPIS VÝROBKU
Zaøízení sestává z tìchto èástí:

Nosná deska s èerveno-bílím polepem (znaèka Z2a) a návìstidlly D180.
Mikroprocesorová øídící jednotka (externí nebo interní)

Volitelné pøíslušenství

Zásobník na akumulátor plastový ZB-P
Zásobník na akumulátor ocelový ZB-K
Podstavce CZ1 nebo CZ2

Varianty provedení
LB -3e
LB -5e
LB -5Se
LB-3i

-tøi návìstidla v jednom smìru,nosná deska 1,5m - externí øídící jednotka
-pìt návìstidel v jednom smìru ,nosná deska 3m - externí øídící jednotka
-pìt návìstidel v jednom smìru ,nosná deska 3m sklopná - externí øídící jednotka
-tøi návìstidla vjednom smìru nosná deska 1,5m - interní øídící jednotka

Svìtelná zábrana je tvoøena horizontální øadou návìstidel (3 nebo 5).
Signální program je vytvoøen postupným pøepínáním jednotlivých návìstidel ve smìru objíždìní, jež jsou upevnìna
na tìleso dopravní znaèky Z2a. Dále øídící jednotkou umístìnou buï v zásobníku(externí),nebo v prvním
návìstidle sestavy(interní) a zásobníkem na akumulátor . Zaøízení je koncipováno pro napájení z akumulátoru 12V
(je možné použití i síového adaptéru NZ-12D).
Mechanická konstrukce
U všech typù jsou návìstidla upevnìna na nosnou desku z uzavøeného hliníkového profilu tvoøícího dopravní
znaèku Z2a. Propojovací vodièe jsou protaženy uvnitø profilu, aby nedošlo k jejich poškození a nebyly volnì
pøístupné. U typu LB-5 je konstrukce obdobná, znaèka Z2a je dvojnásobné délky, s pantem umožòující složení pøi
transportu na polovièní délku, nebo vcelku (podle požadavku zákazníka). Aktivní plocha znaèky Z2a je polepena
retroreflexní folií Fasign, nebo 3M tøídy I. U obou typù je možné provedení buï s plastovým zásobníkem pro
akumulátor, nebo s kovovým, žárovì zinkovaným. Nohy zábrany se sklápìjí za desku znaèky a není tøeba je pøi
pøepravì demontovat. Zábrana tedy tvoøí kompaktní celek malých rozmìrù pro snadnou manipulaci. Zábrany se
staví jednou nohou do adaptéru na zásobníku, druhou nohou do podstavce z recyklovaného plastu ,nebo obìma
nohama do podstavcù se zásobníkem mimo.
U typu s interním ovládáním je z prvního návìstidla sestavy vyveden 5m napjecí kabel s akusvorkami.
U typù s externím ovládáním je vyvedeno rovnìž 3m kabelu s konektorem pro pøipojení k externí øídící jednotce.
Delky kabelù lze na požádání zákazníka upravit.
Øídící jednotka
Koncepce øídící jednotky
Øídící elektronická jednotka je osazená mikroprocesorem pro zvýšení užitných vlastností zaøízení a umožòuje
øízení 3-5 návìstidel (podle typu).
Øídící jednotka externí (pro zábrany typu LB-3e,LB-5e):
Je konstruována jako samostatná jednotka v plastové skøíòce s konektorem (ètyø nebo šestipólovým) pro
pøipojení desky s návìstidly a napájecím kabelem s akusvorkami. Umísuje se do zásobníku s akumulátorem
Varianty provedení :
RCB3-pro tøísvìtlové zábrany
RCB5-pro pìtisvìtlové zábrany
Øídící jednotka interní (pro zábrany typu LB-3i):
Je vestavìna do prvního návìstidla sestavy ,ovládací a indikaèní prvky jsou na zadní stranì návìstidla.
Z návìstidla je vyveden pouze napájecí kabel s bateriovými svorkami a s pøepínaèem blokace funkcí ovládacích
prvkù zábrany. Tento spínaè se uzamyká spolu s akumulátorem do zásobníku a blokuje ovládací prvky které jsou
volnì dostupné na návìstidle ,aby nemohlo dojít k nežádoucím zmìnám v nastavení nepovolanými osobami.
Funkce a význam ovládacích a indikaèních prvkù jsou u obou variant øídících jednotek prakticky shodné.
Monitor napájení
Øídící jednotka prùbìžnì snímá napájecí napìtí pro automatickou stabilizaci výstupního výkonu žárovek v
rozsahu 9 - 16V. Podle skuteèné hodnoty upravuje provozní podmínky žárovek. Dále kontroluje pokles napájecího
napìtí a zabezpeèuje vypnutí zaøízení pøi poklesu pod 10,4V ,aby nedošlo k poškození akumulátoru nadmìrným
vybitím. Systém provádí omezení výkonu žárovek na jejich jmenovitý výkon, což má pøíznivý dopad na jejich
životnost.
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Monitor okolního osvìtlení
Øídící jednotka je vybavena tzv. "LC" systémem pro detekci úrovnì okolního osvìtlení. V závislosti na
okolním osvìtlení a napìtí napájecích zdrojù proporcionálnì pøizpùsobuje jas návìstidel daným podmínkám. Pøi
snižování úrovnì okolního osvìtlení snižuje postupnì i jas návìstidel, 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 aktivaci svitu návìstidel po setmnìní, (tzv. "aktivace
fotobuòkou") - zaøízení bude v èinnosti pouze za snížené viditelnosti.
Zásobníky na akumulátor
ZB-P -plastový zásobník s plastovým víkem uzamykatelný.
ZB-K -Masivní uzamykatelný ocelový zásobník s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Zásobníky jsou konstruovány pro startovací nebo trakèní baterie 12V/180Ah.
Podstavce CZ1 nebo CZ2
Pøedepsané typy žárovek v návìstidlech D 180
Návìstidla odpovídají požadavkùm normy normy ÈSN 365601 èást2 a DIN 67527 díl 2.
V našich návìstidlech 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

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

2. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmìry:
LB - 3

LB - 5

šíøka
výška
hloubka

1 500 mm
1 230 mm
130 mm

šíøka
výška
hloubka

3 000 mm
1 230 mm
130 mm
D 180
IP 53

Návìstidla:
Krytí:
Øídící jednotka:
Napájení :
Proudové jištìní :
Ochrana akumulátoru :
Pøíkon:

12V-15V / DC
tavná pojistka F 4A-rozmìr 5 x 20 mm
tavná pojistka F 6,3A-rozmìr 5 x 20 mm
odpojení pøi poklesu pod 10,4 V
max. 5 A *
prùmìrný 2 A
max. 8,3 A*
prùmìrný 3 A
- 30oC až + 40oC

LB-3
LB-5
typ LB - 3
typ LB - 5

Pracovní teploty :
Signální programy :
Aut. režim :

5
proporcionální stmívání
automatická aktivace pilotního svìtla
automatická aktivace za tmy
podžhavením vlákna žárovky

Pilotní svìtlo :

*] pøíkon jednotky je závislý na zvoleném signálním programu a typu žárovky v návìstidle D180. Podrobnìjší
informace naleznete v tabulce akèních dob pro jednotlivé signální programy, žárovky a akumulátory v návodu.
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3. POPIS OVLÁDÁNÍ
Øídcí jednotka
Øídící jednotka se ovládá pomocí dvojice tlaèítek na èelním panelu. Tlaèítko è1 “Nastavení programu” slouží k
výbìru požadovanéhu signálního programu (opakovaným stiskem krokujeme jednotlivé programy).
Tlaèítko è2 “Noèní provoz” slouží k pøepnutí jednotky do režimu, kdy jsou návìstidla v èinnosti jen v noci ,nebo
za snížené viditelnosti. Aktivace tohoto režimu je indikována svícením kontrolky ”A”
Kontrolka “B” signalizuje podpìtí.

Rozložení prvkù na panelu øídící jednotky LB-3e a LB-5e
Tlaèítko 2 nastavení
aktivace v noci

Tlaèítko 1-nastavení
signálního programu

Napájení 12V DC, LC system

Noèní
provoz

Nastavení
programu

B A
Noèní provoz

Podpìtí

(aktivace po setmìní)

DYNASIG

LB - 3e

LB-5e

Výstup

Výstupní konektor
Indikace režimu provozu
pouze v noci

Indikace poklesu napájecího napìtí pod 10,4V

Rozložení prvkù na panelu øídící jednotky LB-3i
Tlaèítko 1-nastavení
signálního programu
Tlaèítko 2 nastavení
aktivace v noci

A
Indikace poklesu napájecího napìtí pod 10,4V

Program

Podpìtí
Noè.provoz

Noèní
Provoz

Klíè

B

Indikace režimu provozu
pouze v noci

C

Indikace zamèení pomocí
pøepínaèe v zásobníku

Nastavení signálního programu a provozního režimu
Na panelu extrerní øídící jednotky nebo na zadní stìnì prvního návìstidla ( v interní verzi), jsou umístìna dvì
tlaèítka pro nastavování signálního programu a provozního režimu. Postupným stlaèením tlaèítka 1 nakrokujete
požadovaný signální program z 5 - ti možných. Tlaèítkem 2 se pøepíná mezi nepøetržitým provozem a provozem
návìstidel pouze v noci a za snížené viditelnosti.
Zpùsob nastavování signálního programu tlaèítkem 1 " Nastavení programu"
Signální program 1
- postupný bod vlevo
Signální program 2
- postupnì se rozsvìcující øada svìtel vlevo, postupnì zhasínající
Signální program 3
- blikají všechna návìstidla souèasnì
Signální program 4
- postupný bod vpravo
Signální program 5
- postupnì se rozsvìcující øada svìtel vpravo,postupnì zhasínající
Signální program 0
- tma, zábrana je v pohotovostním režimu, návìstidla jsou zhasnuta
Zpùsob nastavování provozního režimu tlaèítkem 2 "Noèní provoz”
Pozice 1
- nepøetržitý provoz za všech svìtelných podmínek, kontrolka B - "Noèní provoz" je zhasnuta.
Pozice 2
- provoz pouze za tmy, kontrolka B- "Noèní provoz" trvale svítí. Za tmy nebo snížené viditelnosti
jsou návìstidla v èinnosti, nebo zhasnuta v dùsledku dostateèného okolního svìtla.
Uzamèení - nastavování pomocí pøepínaèe “Klíè" v zásobníku (jen u interní øídící jednotky)
Pozice "Zamèeno"
- pøepnutím do této pozice znemožníte manipulaci s ovládacími prvky zábrany LB-3i.
Tento stav je indikován rozsvícenou kontrolkou C "klíè" na ovládacím panelu.
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Signální programy
Signální programy vpravo

Signální programy vlevo a uzavøení

Signální program 1 postupný bod vlevo
postupnì svítící jedno návìstidlo pøesouvající se clevo

Signální program 4 postupný bod vpravo
postupnì se rozsvìcující jedno návìstidlo, pøesouvající se vpravo

Signální program 2 postupný pruh vlevo
postupnì se rozsvìcující všechna návìstidla, postupnì zhasínající

Signální program 5 postupný pruh vpravo
postupnì se rozsvìcující všechna návìstidla, postupnì zhasínající

Signální program 3 uzavøení jízdního pruhu
blikající všechna návìstidla

"Non" Tma návìstidla jsou zhasnuta, jednotka je v
pohotovostním režimu

Pohled na jednotlivé èásti sestavy LB-3i
Al profil 200x1500

vyskove nastavitelne

Svetlo s elektronikou

Sklopna stojna

sklopne

Plastova skrin

Podstavec [neni soucasti dodavky]

Adapter 40x40
Blokovani ovladacich prvku

OP E N
Program Low bat
Set-up Mode night
Mode
day/night

Lock

Ovladaci panel zabrany
Ovladaci prvky svetla s elektronikou
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Aku baterie

Provozní doby pøi jednotlivých signálních programech
Tabulka platí pro akumulátory 12V/180 Ah.
Tabulka platí pro žárovky 12V/20W, pøi žárovce 10W - 2x více, pøi žárovce 5W - 4x více.
sig. program "1a4"

150 hodin pøi neustálém provozu u všech typù

sig. programy ostatní

60 hodin
101 hodin

s 5 návìstidly
s 3 návìstidly

Pro jiné kapacity akumulátoru získáte životnost pomìrným pøepoètem.

4. ÚDRŽBA JEDNOTLIVÝCH ÈÁSTÍ ZAØÍZENÍ
Návìstidla D 180
Optickou soustavu, zvláštì optický filtr návìstidla 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 !
Stejné zásady platí pro údržbu retroreflexních ploch.
Výmìna žárovky se provádí pomocí speciálního klíèe, kterým otevøete bajonetový uzávìr v zadní èástí návìstidla.
Po vyjmutí uzávìru máte pøístupnou objímku.
Dbejte na správné uložení tìsnìní pod uzávìrem pøi zavírání návìstidla. Pokud možno neprovádìjte demontáž
optického filtru, mùže dojít ke zneèištìní paraboly, a zhoršení svìtelnì optických parametrù.
Udržujte v èistotì i zadní èásti návìstidel, v prvním návìstidle je umístìn fotosnímaè monitoru okolního osvìtlení
(jen u typu LB-3i).
Pøimìøenì kontrolujte dotažení šroubových spojù. Jinak zažízení nevyžaduje zvláštní údržbu.
Øídící jednotka (externí)
Jednotku udržujte v èistotì ,zejména konektory a ovládací prvky.
Nedopuste potøísnìní kyselinou z akumulátoru jinak dojde ke znièení konektorù nebo elektroniky.
Zásobník na akumulátor
Udržujte v èistotì prùhled ve víku, pod kterým je umístìna øídící jednotka a její fotosnímaè okolního osvìtlení
(u verzí s externí øídící jednotkou).
V pøípadì zneèistìní hrozí nebezpeèí snížení jasu návìstidel.
Pøi manipulaci s akumulátorem dodržujte pøedepsané zásady bezpeènosti práce s žíravinami. Nikdy nenabíjejte
akumulátor v zásobníku. Pro tento režim je nutná pøíslušnì vybavená akumulátorovna.

5. PØÍPADNÉ ZÁVADY A JEJICH OPRAVY
1. Na zaøízení nesvítí nìkteré návìstidlo:
Zøejmì došlo k poškození žárovky
-Pomocí klíèe otevøete návìstidlo a zkontrolujte žárovku, pøípadnì proveïte výmìnu za novou. .
Pøi výmìnì žárovek dbejte na správné usazení tìsnìní v uzávìru návìstidla, aby nedošlo k porušení hermetizace.
V pøípadì, že se takto nepodaøí závadu odstranit je porucha v kabeláži ,nebo elektronice.
-Kontrolujte stav kabelu propojujícího øídící jednotku s návìstidly ,stav a spávnost zapojení konektoru.
V pøípadì neúspìchu jde pravdìpodobnì o závadu øídící jednotky - opravu svìøte servisu nebo výrobci.
2. Na ovládacím panelu nelze navolit s.program-nesvítí, ani nebliká žádná kontrolka, zábrana není funkèní:
Zøejmì došlo k pøerušení napájení -pøerušená pojistka øídící jednotky ,nebo poškozený napájecí.kabel .
-Odšroubujte víko skøíòky øídící jednotky a kontrolujte pøípadnì vymìòte pojistku. Dále zkontrolujte správné
pøipojení akumulátorových svorek (polaritu a dotažení) ,dále celistvost a stav napájecího kabelu.
V pøípadì neúspìchu jde pravdìpodobnì o závadu ø. jedotky - opravu svìøte servisu, nebo výrobci.
3. Zaøízení nepracuje - bliká kontrolka "Podpìtí":
Napájecí napìtí kleslo pod hladinu 10,4 V a zaøízení se automaticky odpojilo.
-Proveïte dobytí akumulátoru, zkontrolujte jeho napìtí pøi zatížení.
Tento problém mùže být zpúsoben i pøechodovým odporem na pøipojovacích bodech konektorù a bateriových
svorkách. Je nutno tyto elektrické spoje udržovat v èistotì.
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4. Nìkteré návìstidlo po zapnutí hlavního vypínaèe trvale svítí:
-Je poškozen výstup øídící jednotky.
-Je nutno vymnìnit desku øídící jednotky v servisu, nebo u výrobce

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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