NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVÌSTIDLO PRO SIGNALIZACI VÝJEZDU
VOZIDEL HASIÈSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
VPV3-S ; VPV3-V

DYNASIG

Sestava návìstidel VPV slouží k zastavování vozidel na komunikaci pøi výjezdu vozidel hasièského
záchranného sboru nebo záchranné služby na komunikaci.

1. POPIS VÝROBKU
Zaøízení sestává z tìchto èástí:

-sestava návìstidel
-elektronické pøerušovaèe
-montážní souprava

Varianty provedení
VPV3-S
Sestava návìstidel s kmitaèem a monážní soupravou pro montáž na stožár .
VPV3-V
Sestava návìstidel s monážní soupravou pro montáž na výložníkový stožár.

Sestava návìstidel
Návìstní sestavu (výstražník) tvoøí dvojice horizontálnì umístìných návìstidel MONDIAL200 s èerveným filtrem a
pod nimi jedním návìstidlem se žlutým filtrem doplnìných kontrastním rámem s bílým olemováním. Elektrická
výstroj je urèena pro napájení síovým napìtím 230V AC/50Hz a žárovky s paticí E27. Èervená návìstidla kmitají
støídavì

Elektronické pøerušovaèe
Elektronicky pøerušovaè DK-2 zabezpeèuje støídavé kmitání návìstidel, je instalován do pravé komory náv.sestavy.
Je vybaven dvìma støídavì spínajícími výstupy ,pøièemž na každý výstup lze pøipojit žárovky do pøíkonu100W.
Elektronicky pøerušovaè DK-1 zabezpeèuje kmitání žlutého snìtla a je umístìn v komoøe žlutého svìtla.
Vstup i výstup pøerušovaèe pracuje s napìtím 230 V AC. Vstup pøerušovaèe je chránìn tavnou pojistkou1,6A.

Montážní souprava
Slouží k uchycení sestavy návìstidel na sloup (VPV-S) nebo výložníkový stožár (VPV-V).
V pøípadì sestavy na sloup lze horní trubkou montážní soupravy provléct pøívodní kabely.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmìry:

Hmotnost :

Napájecí napìtí:
Ochrana proti neb.dotyk.napìtí:
Rozsah pracovních teplot:
Krytí:
Prostøedí:
Pøíkon:
Poèet kmitù
Støída kmitù
Pøedepsaný typ žárovek:
Jištìní:

délka
výška
šíøka
VPV-S
VPV-V

800mm
950mm
200mm
8kg
10,5kg
230V AC/50Hz
ochranným vodièem -soustava 1/N/PE-230V/50Hz
- 30oC až + 60oC
IP53
Venkovní-nechránìné pøed deštìm (ÈSN 33 0300)
max150W
60/s
1 :1
235V/75W OSRAM SIG 1543
tavná pojistka 5X20mm F-1,6A (na desce pøerušovaèe)

Str.1

3. POPIS OVLÁDÁNÍ ,MONTÁŽE A PØIPOJENÍ
VPV-S montáž na stožár
Upevnìni na stoøár je øešeno pomoci dvojice šroubù M8X40. Ve stožáru ve nutno vytvoøit dvojici otvorù se závitem
M8 v místech zavìšení návìstidla , dále pak otvor pro vyvedení kabelu do montážní soupravy ca 40mm pod
horním upevòovacím otvorem.
VPV-V montáž na výložník
Souèástí návìstní sestavy VPV-S je výložníková montážní souprava UNN-VPV. Souprava je vyrobena z nerezové
oceli a umožòuje zavìšení pomocí nastavitelných tømenù na všechny prùmìry výložníkových ramen.
Elektrické pøipojení
Otevøeme komoru návìstidla zapáèením šroubováku na dvojici západek dveøí návìstní komory.
V horní èásti návìstidla vysadíme západky a vyklopíme parabolické zrdcadlo s objímkou žárovky smìrem
dolù,èímž uvolníme pøístup k pøívodní svorkonvici a elektronice pøerušovaèe.
Pøívodní svorkovnice se u obou typù nachází v pravé návìstní komoøe ( pøi pohledu zepøedu). Svorkovnice jsou
uchyceny na plastovém držáku což umožòuje snadné vyjmutí svorkovnice a manipulaci s ní. Na pravém vnitøním
boku komory se nachází štítek s oznaèením významu svorek.
Kabely lze pøivést montážní soupravou nebo kabelovou vývodku Pg11, která se umisuje zpravidla na levém boku
pravé návìstní komory.

Pohled na svorkovnici návìstidla VPV-3

2
1

PE
N
Lž
Lè

Napájecí vstup
230V/50Hz

3

4

Svorka 1 Lè-fázový vodiè siového napájecího napìtí pro kmitání èervených svìtel
Svorka 1 Lž-fázový vodiè siového napájecího napìtí pro kmitání žlutého svìtlal
Svorka 2 N-nulový (spoleèný zpìtný) vodiè siového napájecího napìtí.
Svorka 3 PE -ochranný vodiè.

Vstup-napájecí pøívod 230V
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4. ÚDRŽBA ZAØÍZENÍ
Zaøízení je urèeno pro vnìjší prostøedí a nevyžaduje zvláštní údržbu ,kromì výmìny žárovek.
Doporuèuje se kontrolovat ,nedošlo li k mechanickému poškození návìstidel ,nebo porušení hermetiènosti.

5. PØÍPADNÉ ZÁVADY A JEJICH OPRAVY
! POZOR !
Pøipojení ,opravy a údržbu smí provádìt pouze osoby s pøíslušnou kvalifikací a oprávnìním pro práce na
elektrických zaøízeních nízkého napìtí do1000V.

Nekmitá žádná žárovka
Kontrolujeme pøítomost síového napìtí 230V AC na vstupní svorkovnici.
-napìtí není pøítomno -závada je pøed zaøízením.
-napìtí je pøítomno
-kontrolujeme, pøípadnì nahradíme pojistkyu PO1 na desce pøerušovaèe.
Nekmitá jedna žárovka
-provedeme výmìnu žárovky.
Výmìna se neprojevila.
-kontrolujeme pøívody od pøerušovaèe k žárovce,pøípadnì není li koroze na objímce žárovky.
V pøípadì neùspìchu kontaktujte 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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