NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRBÌ

SSL5 ; SSL10
SIGNALIZAÈNÍ SOUPRAVA S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI

Souprava synchronizovaných svìtel SSL10 je pøenosné signalizaèní zaøízení, urèené pro navádìní a
pøesmìrování vozidel v jízdních pruzích pøi doèasných dopravních opatøeních.

1. POPIS VÝROBKU
Zaøízení SSL10 sestává z tìchto èástí: 1 ks
10 ks
(1ks

øídicí jednotka HCS-10L
svìtlo LED200H-S s kabelem 10 m a konektorem
skøíò pro akumulátor a øídicí jednotku - volitelný doplnìk)

Zaøízení SSL5 sestává z tìchto èástí:

øídicí jednotka HCS-10L
svìtlo LED200H-S s kabelem 10 m a konektorem
skøíò pro akumulátor a øídicí jednotku - volitelný doplnìk)

1 ks
5 ks
(1ks

Øídicí jednotka
Øídicí jednotka je urèena pro napájení stejnosmìrným napìtím 12V. Zabezpeèuje napájení sady, synchronizaci
sady, kontrolu úrovnì napájecího napìtí a obsahuje obvody pro automatické zapnutí po setmìní.
Na vnìjším obalu jednotky se nachází ovládací a indikaèní prvky, konektor pro pøipojení prvního svìtla a napájecí
kabel (1m) s bateriovými oky pro akumulátor 12V. Jednotka se umísuje zpravidla do bateriové skøínì, kterou lze
zakoupit spoleènì se soupravou. K øídicí jednotce se pøipojuje první svìtlo svìtelné øady.
Výstraná svìtla LED200H-S
Výstraná svìtla jsou vybavena LED svìtelným zdrojem 4,5W a splòují poadavky normy ÈSN EN 12352 pro tøídu
svítivosti L8H. Svìtlo se upevòuje na ètvercový nebo U profil 40x40mm, nebo na trubku o prùmìru 42mm. Zajištìní
je provedeno šroubem M8x60 s matkou. Výstraná svìtla jsou propojena za sebou (sériovì). Všechna svìtla jsou
vybavena 10 m dlouhým kabelem s konektorem pro pøipojení k pøedcházejícímu svìtlu sady. Svìtla jsou identická
a mohou být umístìna na kterékoliv pozici v sadì. Kadé svìtlo autonomnì øídí jas podle intensity okolního
osvìtlení a za tmy zapíná podsvícení svìtelné plochy malým výkonem (tzv. pilotní svìtlo).

2. TECHNICKÉ ÚDAJE
Øídicí jednotka
Napájecí napìtí:
Výstupní napìtí pro svìtla:
Ochrana akumulátoru:
Napájecí proud (pøi 10 pøipoj. svìtlech):
Ochrana proti dotyk.napìtí:
Proudové jištìní:
Pøipojení svìtel:
Signální programy:
Aut. reim:
Krytí:
Rozsah prac. teplot:
Technické údaje svìtla LED200
Napájecí napìtí:
Napájecí proud:

Výška:
Šíøka:
Hloubka:
Velikost èinné svítící plochy:
Hmotnost:
Krytí:
Rozsah prac. teplot:
Délka napájecího kabelu:
Max prùøez napájecích vodièù:
Aut. reim:
Pilotní svìtlo:

10,5V -15V / DC (akumulátor 12V)
24V=
odpojení pøi poklesu pod 10,5V
prùm. 1,5A, špièkovì 4A
bezpeèným napìtím a izolací
vratná polovodièová pojistka v øídicí jednotce
tøívodièové
3
automatická aktivace v noci.
IP 40
-20°C a +40°C

12V DC nebo 24V DC -15% +20%
pøi Un=12V max. 0,4A
pøi Un=24V max. 0,2A
235 mm
205 mm
130 mm
254 cm2
500 g
IP 54
-20°C a +55°C
10m
1,5mm2
sníení jasu na 50% v noci
Ano (podsvícení za tmy)
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3. POPIS OVLÁDÁNÍ
Zaøízení nemá hlavní vypínaè, aktivuje se pøipojením napájecího napìtí (pøipojením na svorky akumulátoru).
Nastavení poètu pøipojených svìtel
Jednotka umoòuje ovládat 2 a 10 svìtel. Skuteèný poèet pøipojených svìtel je tøeba nastavit otoèným pøepínaèem
na øídící jednotce s pozicemi 2 a 10. Elektronika jednotky upravuje cyklus signálního programu podle poètu svìtel.
Pokud toto nastavení nesouhlasí se skuteèným stavem, mùe se svícení svìtel v cyklu pøekrývat, nebo nìkterá
svìtla nebudou svítit.
Nastavení signálního programu a provozního reimu
Na panelu øídicí jednotky jsou umístìna dvì tlaèítka pro nastavování signálního programu a provozního reimu.
Postupným stlaèením tlaèítka "signální program" nastavíme poadovaný signální program ze 3 moných.
Tlaèítkem "noèní provoz" se pøepíná mezi nepøetritým provozem a provozem svìtel pouze v noci.
Po pøipojení øídicí jednotky na napájecí napìtí se automaticky nastaví program 1 a trvalý provoz.
Popis signálních programù
- postupný svìtelný bod
Signální program 1
- postupnì se rozsvìcující øada svìtel - naráz zhášející
Signální program 2
- souèasné blikání všech svìtel
Signální program 3
Indikace - aktivní navolený program je indikován zelenou LED diodou "program" s pøíslušným èíselným oznaèením.
Zpùsob nastavování provozního reimu tlaèítkem "Noèní provoz”
Pozice 1 - nepøetritý provoz za všech svìtelných podmínek - lutá indikaèní LED "Noèní provoz" je zhasnuta.
"Noèní provoz" trvale svítí.
Pozice 2 - svìtla jsou v èinnosti pouze za tmy - lutá indikaèní LED
Èervená indikaèní LED "podpìtí"
signalizuje vypnutí svìtel z dùvodu nízkého napìtí baterie (ménì jak 10,4V) .
Modrá indikaèní LED "provoz" signalizuje, e napájení svìtel je zapnuto a zaøízení v provozu. Svìtla nejsou
napájena v pøípadì podpìtí nebo bìhem dne pøi zapnutí noèního provozu (èekání na noc).
Svìtelný senzor
Pøi pouívání zaøízení v reimu "Noèní provoz” je potøeba dbát na umístìní øídicí jednotky v bateriové skøíni, aby se
svìtelný senzor nacházel pod okénkem na víku bateriové skøínì.

Rozmístìní prvkù na panelu øídicí jednotky HCS-10L
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2-10 LED200H-S
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Indikace napájení svìtel
(provozní stav)
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Provoz

Indikace reimu provozu
pouze v noci
Indikace poklesu napájecího napìtí pod 10,4V

Program 1 - postupný bod
Program 2 - postupná øada
Program 3 - souèasnì blikající øada (uzávìra)
Pøed uvedením do provozu nastavte
skuteèný poèet pøipojených svìtel

Nastavení Noèní
programu provoz

Tlaèítko 1- nastavení
signálního programu

Výstupní konektor

Tlaèítko 2 - nastavení
aktivace v noci

Svìtelný senzor
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Program 1 - postupný bod
Program 2 - postupná øada
Program 3 - zaráz blikající øada (uzávìra)
Pøed uvedením do provozu nastavte
skuteèný poèet pøipojených svìtel

výstup
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Øídící jednotka LC10 pro LED sady SSL10
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smìr navádìní
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- Svìtla rozmístíme a propojíme mezi sebou podle vyobrazení. Poèet svìtel mùe bý libovolný (2-10), svìtla jsou zámìnná.
- Pøipojíme první svìtlo k øídicí jednotce HCS-10L; napájecí jednotky svorky pøipojíme k akumulátoru.
- Otoèným pøepínaèem na øídicí jednotce nastavíme poèet pøipojených svìtel.
- Nastavíme poadovaný signální program a pøípadnì reim èinnosti (trvalý/noèní provoz).
- Zkontrolujeme èinnost svìtel.

Postup pøi uvádìní do provozu
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4. ÚDRBA JEDNOTLIVÝCH ÈÁSTÍ ZAØÍZENÍ
Svìtla LED200
Optickou soustavu, zvláštì optický filtr svìtla je nutno udrovat v èistotì.
Filtr je vyroben z velmi odolného plastu - polykarbonátu. K èistìní pouijte vodu, pøípadnì roztok saponátu.
! Je zakázáno pouívat jakákoli organická rozpouštìdla, jako je aceton, toluen apod !
Doporuèuje se pravidelnì kontrolovat, zda není porušena izolace kabelù èi zda nedošlo k poškození a netìsnosti
konektorù. Vzhledem k tomu, e jsou svìtla zapojena za sebou, mùe poškozený kabel ovlivnit nebo zcela
znemonit èinnost dalších svìtel za tímto poškozením.
Øídicí jednotka LC-10
Øídicí jednotka nevyaduje ádnou speciální údrbu. Dbejte na ochranu pøed mechanickým poškozenín a vnikáním
vlhkosti. Neskladujte v bateriové skøíni s akumulátorem pøi jeho nabíjení, výpary z akumulátorù jsou korozivní.
Nenechávejte øídící jednotku v bateriové skøíni s akumulátorem pøi transportu, aby nedošlo k mechanickému
poškození.
Akumulátorové svorky udrujte v èistotì a konzervujte vazelínou

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

6. ÚDAJE O ZATØÍDÌNÍ ODPADU PO UKONÈENÍ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ
IVOTNOSTI VÝROBKU A ODPADU Z OBALÙ
Výrobek ani obal nejsou zatøídìny do kategorie nebezpeèných odpadù.
Vlastní výrobek je po ukonèení ivotnosti zatøídìn do kategorie odpadù:
16 02 02
- ostatní elektronická zaøízení

Obal z výrobku je zatøídìn do kategorie odpadù:
15 01 01
- papírový a/nebo lepenkový obal
15 01 02
- plastový obal
Pouitý obal ODLOTE NA MÍSTO URÈENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!

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: info@dynasig.cz
URL: www.dynasig.cz
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