2R-TMA (Rapid Response)
TMA-system der specielt er udviklet til akut afspærring...
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Julietta ”pude” og dockingstation TMA til lastbiler.
Standard system til montering på lastbil med minimum 7T
egenvægt (anbefalet tjenestevægt: 9500kg).
* NCHRP 350 godkendt (må bruges i Europa til år 2030)
* Overfladebehandlet med kraftig gul gummihud
* Komplet lyspakke til belysning ved brug/transport
* COC godkendt kofanger når systemet er i transportstilling
* 12 eller 24 volt system (kan også kombineres)
* 2 stk. dobbeltvirkende hydraulikcylindre til pude op/ned
* Nødstop og nødbetjening monteret på dockingstation
* Dockingstation med quick-beslag, for nem montering
* Beslag til montering på lastbilen medfølger
* Vægt: 750kg

Tavleflade med Horizont lysanlæg og ”vinger”
LED lysanlæg med mulighed for ekstra lygter til vinger m.m.
* 2 stk. Ø340mm toplamper og 27 stk. Ø220mm lamper
* Automatisk natsænkning via lysføler
* Trådløs eller kabel-fjernbetjening med fejlindikator
* Standard leveres anlægget med elektrisk ”blå drejepil”
* 12 eller 24 volt
* Mulighed for to-farvede top– og bundlamper (gul/blå)
* Mulighed for to-farvet kryds (gul/rød)
* Mulighed for repeaterlygter og blå eller gule blink
* Mulighed for VMS LED skærm i stedet for standard drejepil
* Vinger med elektriske Linak-motorer og motorstyring
* Ramme og vinger med certifikat, i galvaniseret stål

370cm byggehøjde og mange andre features.
Vores 2R-TMA er bygget i en særlig kraftig udførsel og med en
maksimal højde på 370cm. I de større byer er der ofte broer
og viadukter m.v. der ikke tillader passage med 4m køretøjer—her er 2R-TMA’en noget mere fleksibel end de traditionelle systemer. Vi kan også bygge systemet med en ”Sliderkassette” - det er en kassette der skyder lys og reflekser lodret
op, til de 4m. 2R-TMA er desuden forberedt til solceller, der
sammen med en Lithium batteripakke tilbyder en hurtig
indladning og stor kapacitet til batteridrift. På den måde har vi
også fået tænkt miljøet med ind i løsningen.
Vi kan også tilpasse systemerne til andre opbygninger eller
formål—kontakt os gerne med idéer eller ønsker.

Du kan også kontakte os for mere information, vejledning eller tekniske spørgsmål:

www.scanled.dk

Bo Becher, Support, teknik og TMA

Tlf. +45 6079 7112 bo@scanled.dk

Per Olsen, Support, service og lys

Tlf. +45 6054 7112 per@scanled.dk

