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O nás...
CitySafety pôsobí na území Slovenskej republiky ako distribútor viacerých európskych spoločností, ktoré majú dlhoročnú tradíciu vo výrobe produktov pre zlepšenie dopravnej
infraštruktúry. Sme kolektív mladých ľudí, ktorý sa pri tvorbe portfólia produktov inšpiruje aktuálnymi inováciami, ktoré trh s modernými technológiami ponúka. Našou víziou je zabezpečiť
premávku komplexne a chrániť nielen chodcov, ale aj vodičov.
Využívaním najmodernejších technológií a systémov zabezpečujeme maximálnu efektivitu našich výrobkov. Orientujeme sa najmä na zelenú energiu a čerpanie obnoviteľných
zdrojov. Snažíme sa o intenzívnu implementáciu inovácií v oblasti dopravy s cieľom vytvárať čoraz bezpečnejšie prostredie na našich cestách. Nezabúdame ani na úsporu a preto
využívame LED technológie a solárne panely, ktoré v sebe spájajú úsporu a vysokú efektivitu. Naše produkty spĺňajú prísne európske normy, čím je zabezpečená ich kvalita a
spoľahlivosť.
Individuálny prístup a flexibilita sú našimi hlavnými heslami a zákazníkom preto ponúkame riešenia šité na mieru, čoho dôkazom je ich spokojnosť.

Neváhajte a staňte sa súčasťou nášho projektu s názvom “Viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky”.
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Inteligentné priechody pre chodcov...

Inteligentné priechody pre chodcov sú inováciou v oblasti ochrany chodcov. Priechody pre chodcov sú najčastejším dejiskom dopravných nehôd a v dôsledku tejto skutočnosti
sa snažíme neustále prichádzať s novinkami, ktoré ponúknu najmodernejšie riešenia v rámci bezpečnosti cestnej premávky.

Princíp fungovania inteligentného priechodu pre chodcov je nasledovný. V prípade aplikácie inteligentného priechodu budú oranžové výstražné LED svetlá a / alebo káblové
LED gombíky blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Komunikáciu medzi stranami zabezpečuje bezdrôtový prenos riadiacich signálov.

Inteligentný priechod pre chodcov je možné obohatiť o káblové LED gombíky podľa Vášho želania a Vašej potreby.

Zoznam produktov:

• Inteligentný priechod pre chodcov 102 / 201

• Inteligentný priechod pre chodcov 102 / 201 s požitím

• Inteligentný priechod pre chodcov 102 / 201 s požitím
káblových LED gombíkov v režime blikania po
detekcii chodca (variant A)

• Káblový LED gombík CS 1

• Inteligentný priechod pre chodcov 102 / 201 v režime
blikania po detekcii chodca (variant B)

• Inteligentný priechod pre chodcov 102 / 201 v režime
blikania po detekcii chodca (variant C)
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káblových LED gombíkov v režime blikania po
detekcii chodca (variant D)
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• Káblový LED gombík BL-RS

Inteligentný priechod pre chodcov 102 / 201
STRUČNÝ POPIS

1

Akonáhle chodec pred vstupom na priechod stlačí tlačítko umiestnené na
stĺpe / alebo ho zachytí detektor pohybu dôjde k aktivácii výstražných LED
svetiel a / alebo káblových LED gombíkov, ktoré budú blikať len po dobu
prechodu chodca z jednej strany na druhú. Systém funguje 24 hodín denne.

Inteligetnný priechod pre chodcov ponúkame v troch variantoch:
a) 2 x Ø200 mm žltá farba LED (extravilán)
b) 2 x Ø100 mm žltá farba LED (intravilán)
c) 4 x Ø100 mm žltá farba LED (intravilán)
Možnosti napájania:
a) z trvalého zdroja 230 VAC
b) z verejného osvetlenia 230 VAC/12 VDC
c) zo solárneho zdroja 20/50 W

• Bez použitia káblových LED gombíkov

• S použitím káblových LED gombíkov

Základné technické parametre
• Výstražné LED svetlá žltej farby EN 12352
Ø200 mm trieda trieda L8H / L8M
Ø100 mm trieda L2H
• Rozmery svetiel v boxe 2 x 201: 600 x 210 x120 mm
• Rozmery svetiel v boxe 2 x 102: 600 x160 x 60 mm
• Možnosti napájania: solárny zdroj, 230 VAC/12 VDC
• Aktívne infračervené detektory pre detekciu chodcov
• Na jedno nabitie dokáže systém spoľahlivo fungovať až 7 dní
• Režim synchronizovaného blikania VS: 50±5 / min
• Systém je možné doplniť o káblové LED gombíky

Aktivácia systému
• Tlačítko dotykové
• Tlačítko stlačiteľné
• Detektorom pohybu
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Výstražné svetlá
• 2 x Ø200 mm
• 4 x Ø100 mm
• 2 x Ø100 mm

Káblové LED gombíky
• CS 1
• BL - RS
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Inteligentný priechod pre chodcov 102 / 201 s použitím káblových LED gombíkov v
režime blikania po detekcii chodca

STRUČNÝ POPIS
Akonáhle chodec pred vstupom na priechod stlačí tlačítko umiestnené
na stĺpe / alebo ho zachytí detektor pohybu dôjde k aktivácii
výstražných LED svetiel a káblových LED gombíkov, ktoré budú blikať
len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú. Systém
funguje 24 hodín denne.
Inteligentný priechod pre chodcov ponúkame v troch variantoch:
a) 2 x Ø200 mm žltá farba LED (extravilán)

Variant A

b) 4 x Ø100 mm žltá farba LED (intravilán)
c)

2 x Ø100 mm žltá farba LED (intravilán)

Možnosti napájania:
a) z trvalého zdroja 230 VAC
b) z verejného osvetlenia 230 VAC/12 VDC
c) zo solárneho zdroja 20/50 W
Komunikácia:
bezdrôtová (868MHz) - 2 riadiace jednotky

Konfigurácia systému
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NAPÁJANIE:

VÝSTRAŽNÉ LED SVETLÁ:

DEKTOR POHYBU / TLAČÍTKO:

a) solárny zdroj

a) prevedenie 2 x 201

a) tlačítko dotykové

a) káblové LED gombíky CS 1

b) verejné osvetlenie

b) prevedenie 4 x 102

b) tlačítko stlačiteľné

b) káblové LED gombíky BL - RS

b) trvalý zdroj

c) prevedenie 2 x 102

c) detektor pohybu
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KÁBLOVÉ LED GOMBÍKY:

Inteligentný priechod pre chodcov 102 / 201 v režime blikania po detekcii chodca
STRUČNÝ POPIS
Akonáhle chodec pred vstupom na priechod stlačí tlačítko umiestnené
na stĺpe / alebo ho zachytí detektor pohybu dôjde k aktivácii
výstražných LED svetiel, ktoré budú blikať len po dobu prechodu
chodca z jednej strany na druhú. Systém funguje 24 hodín denne.

Inteligetnný priechod pre chodcov ponúkame v troch variantoch:
a) 2 x Ø200 mm žltá farba LED (extravilán)
b) 4 x Ø100 mm žltá farba LED (intravilán)

Variant B

c)

2 x Ø100 mm žltá farba LED (intravilán)

Možnosti napájania:
a) z trvalého zdroja 230 VAC
b) z verejného osvetlenia 230 VAC/12 VDC
c) zo solárneho zdroja 20/50 W
Komunikácia:
káblová - 1 riadiaca jednotka

NAPÁJANIE:

VÝSTRAŽNÉ LED SVETLÁ:

DEKTOR POHYBU / TLAČÍTKO:

a) solárny zdroj

a) prevedenie 2 x 201

a) tlačítko dotykové

b) verejné osvetlenie

b) prevedenie 4 x 102

b) tlačítko stlačiteľné

c) prevedenie 2 x 102

c) detektor pohybu

Konfigurácia systému

b) trvalý zdroj
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Inteligentný priechod pre chodcov 102 / 201 v režime blikania po detekcii chodca
STRUČNÝ POPIS
Akonáhle chodec pred vstupom na priechod stlačí tlačítko umiestnené
na stĺpe / alebo ho zachytí detektor pohybu dôjde k aktivácii
výstražných LED svetiel, ktoré budú blikať len po dobu prechodu
chodca z jednej strany na druhú. Systém funguje 24 hodín denne.
Inteligetnný priechod pre chodcov ponúkame v troch variantoch:
a) 2 x Ø200 mm žltá farba LED (extravilán)
b) 4 x Ø100 mm žltá farba LED (intravilán)

Variant C

c)

2 x Ø100 mm žltá farba LED (intravilán)

Možnosti napájania:
a) z trvalého zdroja 230 VAC
b) z verejného osvetlenia 230 VAC/12 VDC
c) zo solárneho zdroja 20/50 W
Komunikácia:
bezdrôtová (868MHz) - 2 riadiace jednotky

NAPÁJANIE:
a) solárny zdroj

Konfigurácia systému
b) verejné osvetlenie

b) trvalý zdroj
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VÝSTRAŽNÉ LED SVETLÁ:

DEKTOR POHYBU / TLAČÍTKO:

a) prevedenie 2 x 201

a) tlačítko dotykové

b) prevedenie 4 x 102

b) tlačítko stlačiteľné

c) prevedenie 2 x 102

c) detektor pohybu

6

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím káblových LED
gombíkov v režime blikania po detekcii chodca

STRUČNÝ POPIS
Akonáhle chodec pred vstupom na priechod stlačí tlačítko umiestnené
na stĺpe / alebo ho zachytí detektor pohybu dôjde k aktivácii káblových
LED gombíkov vo vozovke, ktoré budú blikať len po dobu prechodu
chodca z jednej strany na druhú. Systém funguje 24 hodín denne.

Možnosti napájania:
a) z trvalého zdroja 230 VAC
b) z verejného osvetlenia 230 VAC/12 VDC

Variant D

c) zo solárneho zdroja 20/50 W
Komunikácia:
káblová - 1 riadiaca jednotka

NAPÁJANIE:

KÁBLOVÉ LED GOMBÍKY:

DEKTOR POHYBU / TLAČÍTKO:

a) solárny zdroj

a) káblové LED gombíky CS 1

a) tlačítko dotykové

b) verejné osvetlenie

b) káblové LED gombíky BL - RS

b) tlačítko stlačiteľné

Konfigurácia systému

b) trvalý zdroj
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c) detektor pohybu
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Káblový LED gombík CS 1
STRUČNÝ POPIS
• Sú zapustené priamo do vozovky a aktívne upozorňujú na výskyt chodca
a polohu priechodu pre chodcov, čím umožňujú vodičovi včas
vyhodnotiť situáciu
• Už zo vzdialenosti 1 km umožňujú vodičovi predvídať polohu priechodu
pre chodcov
• Možnosti napájania: solárny zdroj,verejné osvetlenie alebo trvalé
napájanie
• Prečnieva nad vozovku len 3 mm, čiže žiadny problém pre zimnú údržbu
• Nízka spotreba elektrickéj energie
• Použitie: priechody pre chodcov, kritické úseky, cesty 1. triedy a
diaľnice, kde je častý výskyt nákladných a ťažkých vozidiel

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery: Ø160 x 60 mm
Hmotnosť: 1,8 kg
Počet LED: 3 - 3
Prevedenie LED: jednostranné, obojstranné
Farba LED: biela
Svietivosť: LED biela farba - max. 30 cd
Napájanie: 230 VAC/12 VDC
Aktivácia gombíka: v závislosti od nastavenia riadiacej jednotky
Odolnosť: 25 t
Materiál: púzdro - alumínium, optika - tvrdený polykarbonát
Optika: vymeniteľná
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Káblový LED gombík BL - RS
STRUČNÝ POPIS
• Zariadenia sú zapustené priamo do vozovky a aktívne upozorňujú na
výskyt chodca a polohu priechodu pre chodcov, čím umožňujú vodičovi
včas vyhodnotiť situáciu
• Už zo vzdialenosti 1 km umožňujú vodičovi predvídať polohu priechodu
pre chodcov
• Možnosti napájania: solárny zdroj, verejné osvetlenie alebo trvalé
napájanie
• Zariadenie prečnieva nad vozovku len 2 mm, čo nie je problém pri
zimnej údržbe cestnej komunikácie
• Nízka spotreba elektrickéj energie
• Použitie: priechody pre chodcov, kritické úseky

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery: Ø140 x 50 mm
Hmotnosť: 1,00 kg
Počet LED: 3 - 3
Prevedenie LED: obojstranné
Farba LED: biela, žltá, červená
Reflexná fólia: biela, žltá, červená
Svietivosť: LED biela farba - max. 40 cd
Napájanie: 230 VAC/12 VDC
Aktivácia gombíka: v závislosti od nastavenia riadiacej jednotky
Odolnosť: 20 t
Materiál: púzdro - alumínium, optika - tvrdený polykarbonát
Optika: vymeniteľná
Prečnievanie nad vozovku: 2 mm
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Osvetlenie priechodov pre chodcov...
Osvetlenie priechodov pre chodcov sa stáva povinnou súčasťou novovzniknutých priechodov pre chodcov. V súčasnosti sú práve priechody pre chodcov najčastejším
dejiskom dopravných nehôd a preto je nevyhnutosťou neustále prichádzať s novinkami, ktoré účinnne ochránia chodcov. Systém osvetlenia priechodov pre chodcov je nutné obohatiť o
inteligentné systémy, ktoré efektívnym spôsobom zvýraznia chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov.
Vzhľadom na uvedené pravidelne prinášame novinky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktoré sú viazané na najmodernejšie technológie a v súčasnosti preferovanú
solárnu energiu.
V súvislosti s osvetlením priechodov pre chodcov prichádzame s viacerými novinkami a to nielen čo sa týka solárne napajaného osvetlenia priechodu pre
chodcov, ale ponúkame úplne novú možnosť zvýraznenia priechodu pre chodcov a to prostredníctvom vodorovného osvetlenia priechodu pre chodcov.

Zoznam produktov:
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• APL CLASSIC - riešenie č.1

• APL CLASSIC ELV - riešenie č.2

• APL CLASSIC - riešenie č.2

• APL CLASSIC ELV - riešenie č.3

• APL CLASSIC - riešenie č.3

• APL SOLAR

• APL CLASSIC - riešenie č.4

• APL SMART 1

• APL CLASSIC ELV - riešenie č.1

• APL SMART 2
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APL CLASSIC - riešenie č. 1
STRUČNÝ POPIS
V uvedenom riešení č. 1 je osvetlenie priechodu pre chodcov zabezpečené
prostredníctvom asymetrického svietidla, ktorého typ si zvolíte Vy v
kombinácií s dvomi podsvietenými LED dopravnými značkami 600 x 600
mm s obojstranným symbolom IP6 a s obojstrannými výstražnými LED
svetlami, ktoré budú efektívne zvýrazňovať a upozorňovať na priechod pre
chodcov.
Novinka je možnosť fungovania výstražných LED svetiel 24 hodín denne,
namiesto pôvodného času fungovania len s verejným osvetlením.

Typy svietiediel APL CLASSIC

Základné technické parametre podsvietenej LED značky IP6

• Rozmery svietidla: STRATOS P - 730 x 360 x 125 mm
• Rozmery svietidla: STRATOS N - 528 x 300 x 53 mm
• Výkon LED svietidla: STRATOS P - 105 W
STRATOS N - 55 W
• Napájanie: 230 VAC

STRATOS P

•
•
•
•
•
•
•

EN 12899 L3
Rozmery značky: 640 x 640 x 43 mm
Svietivosť LED: 300 cd
Životnosť LED: 50 000 hodín
Teplota LED: 5000-8000 K
Napájanie: 230 VAC/12 VDC, solárny zdroj
Upevnenie na stranu, na Ø90 mm stožiar

•
•
•
•
•

STRATOS N

www.citysafety.sk

Základné technické parametre LEDBOXU
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2 x výstražné svetlá Ø100 mm EN 12352 trieda L2H
Rozmery: 650 x160 mm
Upevnenie na stranu, na Ø 90 mm stožiar
Napájanie: 230 VAC/12 VDC, solárny zdroj
Režim: blikania 50 ± 5/min.

Základné technické parametre riadiacej
jednotky (režim 24 hodinového blikania)
•
•
•
•
•

Akumulátor: 7 Ah Pb AGM
L50 Flash 10%
Napájanie: 230 VAC
Výstupné napájanie: 12 VDC
Upevnenie na stranu, na Ø90 mm stožiar

APL CLASSIC - riešenie č. 2
STRUČNÝ POPIS
V uvedenom riešení č. 2 je osvetlenie priechodu pre chodcov zabezpečené
prostredníctvom asymetrického svietidla, ktorého typ si zvolíte Vy v
kombinácií s podsvietenou LED dopravnou značkou 900 x 900 mm s
obojstranným symbolom IP6 a s obojstrannými výstražnými LED svetlami,
ktoré budú efektívne zvýrazňovať a upozorňovať na priechod pre chodcov.
Novinkou je možnosť fungovania výstražných LED svetiel 24 hodín denne,
namiesto pôvodného času fungovania len s verejným osvetlením.

Typy svietiediel APL CLASSIC

Základné technické parametre LED dopravnej značky IP6

• Rozmery svietidla: STRATOS P - 730 x 360 x 125 mm
• Rozmery svietidla: STRATOS N - 528 x 300 x 53 mm
• Výkon LED svietidla: STRATOS P - 105 W
STRATOS N - 55 W
• Vstupné napájanie: 230 VAC

•
•
•
•
•
•
•

STRATOS P
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EN 12899 L3
Rozmery značky: 1385 x 1005 x 80 mm
Farba LED: biela
Teplota svetla: 6000-8000 K
Svietivosť: 420 cd
Napájanie: 230 VAC
Obojstranný symbol IP6

Základné technické parametre LEDBOXU
•
•
•
•
•

STRATOS N
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2 x výstražné svetlá Ø200 mm EN 12352 trieda L8H
Rozmery: 900 x 210 mm
Upevnenie nad značku
Napájanie: 12 VDC - 15 W
Režim: blikania 50 ± 5/min.

Základné technické parametre riadiacej
jednotky (režim 24 hodinového blikania)
•
•
•
•
•

Akumulátor: 7 Ah Pb AGM
L50 Flash 10%
Napájanie: 230 VAC
Výstupné napájanie: 12 VDC
Upevnenie na stranu, na Ø90 mm stožiar

APL CLASSIC - riešenie č. 3
STRUČNÝ POPIS
V uvedenom riešení č. 3 je osvetlenie priechodu pre chodcov zabezpečené
prostredníctvom asymetrického svietidla, ktorého typ si zvolíte Vy v
kombinácií s dvomi podsvietenými LED dopravnými značkami 900 x 900
mm s obojsranným symbolom IP6 a s obojstrannými výstražnými LED
svetlami, ktoré budú efektívne zvýrazňovať a upozorňovať na priechod pre
chodcov.
Novinkou je možnosť fungovania výstražných LED svetiel 24 hodín denne,
namiesto pôvodného času fungovania len s verejným osvetlením.

Typy svietiediel APL CLASSIC

Základné technické parametre LED dopravnej značky IP6

• Rozmery svietidla: STRATOS P - 730 x 360 x 125 mm
• Rozmery svietidla: STRATOS N - 528 x 300 x 53 mm
• Výkon LED svietidla: STRATOS P - 105 W
STRATOS N - 55 W
• Vstupné napájanie: 230 VAC

•
•
•
•
•
•
•

STRATOS P
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EN 12899 L3
Rozmery značky: 1385 x 1005 x 80 mm
Farba LED: biela
Teplota svetla: 6000-8000 K
Svietivosť: 420 cd
Napájanie: 230 VAC
Obojstranný symbol IP6

Základné technické parametre LEDBOXU
•
•
•
•
•

STRATOS N
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2 x výstražné svetlá Ø200 mm EN 12352 trieda L8H
Rozmery: 900 x 210 mm
Upevnenie nad značku
Napájanie: 12 VDC - 15 W
Režim: blikania 50 ± 5/min.

Základné technické parametre riadiacej
jednotky (režim 24 hodinového blikania)
•
•
•
•
•

Akumulátor: 7 Ah Pb AGM
L50 Flash 10%
Napájanie: 230 VAC
Výstupné napájanie: 12 VDC
Upevnenie na stranu, na Ø90 mm stožiar

APL CLASSIC - riešenie č. 4
STRUČNÝ POPIS
V uvedenom riešení č. 4 je priechod pre chodcov osvetlený
prostredníctvom podsvietenej LED dopravnej značky IP6 a svietidla
TRILOGY. Svietidlo TRILOGY je umiestnené na dolnom okraji podsvietenej
LED dopravnej značky so symbolom IP6 ako vidíte na obrázku nižšie.
Svietidlo TRILOGY plnohodnotne dokáže osvetliť priechod pre chodcov.
Novinkou je možnosť fungovania výstražných LED svetiel 24 hodín denne,
namiesto pôvodného času fungovania len s verejným osvetlením.
Výstražné LED svetlá budú umiestnené nad podsvietenou LED dopravnou
značkou IP6.

Základné parametre TRILOGY N 100

Základné technické parametre LED dopravnej značky

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Farba LED: biela
Teplota svetla: 5500 K
Životnosť LED: >50.000 hodín
LED optika: symetrické svietidlo špecifické pre priechod
pre chodcov
• Výkon: 44 W
• Napájanie: 230 VAC
• Obojstranný symbol IP6
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EN 12899 L3
Rozmery značky: 1385 x 1005 x 80 mm
Farba LED: biela
Teplota svetla: 6000-8000 K
Svietivosť: 420 cd
Napájanie: 230 VAC
Obojstranný symbol IP6

Základné technické parametre LEDBOXU
•
•
•
•
•
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2 x výstražné svetlá Ø200 mm EN 12352 trieda L8H
Rozmery: 900 x 210 mm
Upevnenie nad značku
Napájanie: 12 VDC - 15 W
Režim: blikania 50 ± 5/min.

Základné technické parametre riadiacej
jednotky (režim 24 hodinového blikania)
•
•
•
•
•

Akumulátor: 7 Ah Pb AGM
L50 Flash 10%
Napájanie: 230 VAC
Výstupné napájanie: 12 VDC
Upevnenie na stranu, na Ø90 mm stožiar

APL CLASSIC ELV - riešenie č. 1
STRUČNÝ POPIS
V uvedenom riešení č. 1 je osvetlenie priechodu pre chodcov
zabezpečené prostredníctvom asymetrického svietidla, ktorého typ si
zvolíte Vy v kombinácií s dvomi podsvietenými LED dopravnými
značkami 600 x 600 mm s obojstranným symbolom IP6 a s
obojstrannými výstražnými LED svetlami, ktoré budú počas noci
efektívne zvýrazňovať a upozorňovať na priechod pre chodcov.
Podsvietené LED dopravné značky a výstražné LED svetlá fungujú len s
VO, čiže nie počas celého dňa.
Výhodou systému osvetlenia priechodov pre chodcov APL CLASSIC ELV
je fakt, že napájanie systému pozostáva z 1 x 230 VAC.

Typy svietiediel APL CLASSIC

Základné technické parametre podsvietenej LED značky IP6

• Rozmery svietidla: STRATOS P - 730 x 360 x 125 mm
• Rozmery svietidla: STRATOS N - 528 x 300 x 53 mm
• Výkon LED svietidla: STRATOS P - 105 W
STRATOS N - 55 W
• Vstupné napájanie: 24 VDC

•
•
•
•
•
•
•

STRATOS P

www.citysafety.sk

EN 12899 L3
Rozmery značky: 640 x 640 x 43 mm
Svietivosť LED: 300 cd
Životnosť LED: 50 000 hodín
Teplota LED: 5000-8000 K
Napájanie: 12 VDC
Upevnenie na stranu, na Ø 90 mm stožiar

Základné technické parametre LEDBOXU
• 2 x výstražné svetlá Ø100 mm EN 12352 trieda
L2H
• Rozmery: 650 x160 mm
• Upevnenie na stranu, na Ø 90 mm stožiar
• Napájanie: 12 VDC - 15 W
• Režim: blikania 50 ± 5/min.

STRATOS N
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Základné technické parametre riadiacej
jednotky ELV
• 1 x vstupné napájanie 230 VAC
• 2 x výstupné napajanie 24 VDC určené pre
svietidlá
• 4 x výstupné napájanie 12 VDC určené pre
výstražné svetlá a podsvietené LED
dopravné značky

APL CLASSIC ELV - riešenie č. 2
STRUČNÝ POPIS
V uvedenom riešení č. 2 je osvetlenie priechodu pre chodcov
zabezpečené prostredníctvom asymetrického svietidla, ktorého typ si
zvolíte Vy v kombinácií s podsvietenou LED dopravnou značkou 900 x 900
mm s obojstranným symbolom IP6 a s obojstrannými výstražnými LED
svetlami, ktoré budú počas noci efektívne zvýrazňovať a upozorňovať na
priechod pre chodcov.
Podsvietené LED dopravné značky a výstražné LED svetlá fungujú len z
verejného osvetlenia, čiže nie počas celého dňa.
Výhodou systému osvetlenia priechodov pre chodcov APL CLASSIC ELV
je fakt, že napájanie systému pozostáva z 1 x 230 VAC.

Typy svietiediel APL CLASSIC
• Rozmery svietidla: STRATOS P - 730 x 360 x 125 mm
• Rozmery svietidla: STRATOS N - 528 x 300 x 53 mm
• Výkon LED svietidla: STRATOS P - 105 W
STRATOS N - 55 W
• Vstupné napájanie: 24 VDC

STRATOS P

www.citysafety.sk

Základné technické parametre LED
dopravnej značky IP6
•
•
•
•
•
•
•

Základné technické parametre LEDBOXU
• 2 x výstražné svetlá Ø200 mm EN 12352
trieda L8H
• Rozmery: 900 x 210 mm
• Upevnenie nad značku
• Napájanie: 12 VDC - 15 W
• Režim: blikania 50 ± 5/min.

EN 12899 L3
Rozmery značky: 1385 x 1005 x 80 mm
Farba LED: biela
Teplota svetla: 6000-8000 K
Svietivosť: 420 cd
Napájanie: 12 VDC
Obojstranný symbol IP6

STRATOS N
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Základné technické parametre riadiacej
jednotky ELV
• 1 x vstupné napájanie 230 VAC
• 2 x výstupné napajanie 24 VDC určené pre
svietidlá
• 4 x výstupné napájanie 12/24 VDC určené
pre výstražné svetlá a podsvietené LED
dopravné značky
• Upevnenie na stožiar / osobitný stĺp

APL CLASSIC ELV - riešenie č. 3
STRUČNÝ POPIS
V uvedenom riešení č. 3 je osvetlenie priechodu pre chodcov zabezpečené
prostredníctvom asymetrického svietidla, ktorého typ si zvolíte Vy v
kombinácií s dvomi podsvietenými LED dopravnými značkami 900 x 900
mm s obojsranným symbolom IP6 a s obojstrannými výstražnými LED
svetlami, ktoré budú počas noci efektívne zvýrazňovať a upozorňovať na
priechod pre chodcov.
Podsvietené LED dopravné značky a výstražné LED svetlá fungujú len s
VO, čiže nie počas celého dňa.
Výhodou systému osvetlenia priechodov pre chodcov APL CLASSIC ELV je
fakt, že napájanie systému pozostáva z 1 x 230 VAC.

Typy svietiediel APL CLASSIC

Základné technické parametre LED
dopravnej značky IP6

• Rozmery svietidla: STRATOS P - 730 x 360 x 125 mm
• Rozmery svietidla: STRATOS N - 528 x 300 x 53 mm
• Výkon LED svietidla: STRATOS P - 105 W
STRATOS N - 55 W
• Vstupné napájanie: 24 VDC

STRATOS P

www.citysafety.sk

•
•
•
•
•
•
•

Základné technické parametre LEDBOXU
• 2 x výstražné svetlá Ø200 mm EN 12352
trieda L8H
• Rozmery: 900 x 210 mm
• Upevnenie nad značku
• Napájanie: 12 VDC - 15 W
• Režim: blikania 50 ± 5/min.

EN 12899 L3
Rozmery značky: 1385 x 1005 x 80 mm
Farba LED: biela
Teplota svetla: 6000-8000 K
Svietivosť: 420 cd
Napájanie: 12 VDC
Obojstranný symbol IP6

STRATOS N
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Základné technické parametre riadiacej
jednotky ELV
• 1 x vstupné napájanie 230 VAC
• 2 x výstupné napajanie 24 VDC určené pre
svietidlá
• 4 x výstupné napájanie 12 VDC určené pre
výstražné svetlá a podsvietené LED
dopravné značky
• Upevnenie na stožiar / osobitný stĺp

APL SOLAR
STRUČNÝ POPIS
APL SOLAR je spoľahlivou voľbou pre osvetlenie priechodu pre chodcov,
ktoré je možné doplniť aj o výstražné LED svetlá, čiže priechod nielen
osvetlíme, ale aj zvýrazníme.
APL SOLAR ako plnohodnotné osvetlenie priechodu pre chodcov je často
využívané najmä na miestach bez prístupu k distribučnej sieti, napríklad v
extravilánoch.
Systém solárneho osvetlenia APL SOLAR je jedným z najekologickejších
spôsobov osvetlenia priechodu pre chodcov.
Bezvýložníkové svietidlá STRATOS N, ktoré sú súčasťou systému APL SOLAR
majú špecifickú optiku určenú na osvetlenie priechodov pre chodcov.
Svietidlá dokážu fungovať až 5 - 7 dní bez slnečného žiarenia.

Typy svietiediel APL CLASSIC

Základné technické parametre solárneho systému

Základné technické parametre LEDBOXU

• Rozmery svietidla:
STRATOS N - 528 x 300 x 53 mm
• Výkon LED svietidla:
STRATOS N: 18 W
• Vstupné napájanie: 12 VDC

•
•
•
•
•
•

• 2 x výstražné svetlá Ø100 mm EN 12352
trieda L2H
• Rozmery: 650 x160 mm
• Upevnenie na stranu, na Ø 90 mm stožiar
• Napájanie: 12 VDC - 15 W
• Režim: blikania 50 ± 5/min.

www.citysafety.sk

Rozmery sol. panelu: 670 x 1470 x 35 mm
Solárny panel: 140 W
Akumulátor: 12V / 90 Ah Pb AGM
Vystupné napájanie: 12 VDC
Doba nabíjania: 12 hod.
Hmotnosť: 62 kg
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APL SMART 1
STRUČNÝ POPIS
Inteligentné osvetlenie + Inteligentný priechod = APL SMART
Systém sa aktivuje buď tlačidlom (aktívny režim) alebo pomocou detektora
pohybu (pasívny režim), ked’sa chodec chystá prejsť cez priechod. Po
aktivácii systému sa úroveň osvetlenia zvýši z pôvodných 40% na 100% a
zároveň sa aktivuje Inteligentný priechod pre chodcov - výstražné LED svetlá
umiestnené na oboch stranách priechodu pre chodcov, ktoré budú blikať len
po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú, avšak Inteligentný
priechod funguje počas 24 hodín. Po prechode chodca sa intenzita osvetlenia
opäť zníži na 40% . Systém je možné doplniť aj o podsvietené LED dopravné
značky, ktoré budú fungovať len z verejného osvetlenia.
Ak aj chodec nebol zaznamenaný ani nedôjde k stlačeniu tlačidla, systém
APL SMART aj napriek tomu zaručuje správne horizontálne a vertikálne
osvetlenie priechodu pre chodcov.

Typ sveitidla APL SMART
• Rozmery svietidla:
STRATOS P - 730 x 360 x 125 mm
• Výkon LED svietidla:
STRATOS P - 105 W
• Vstupné napájanie: 24 VDC

www.citysafety.sk

Základné technické parametre LED
dopravnej značky IP6
•
•
•
•
•
•
•

EN 12899 L3
Rozmery značky: 1385 x 1005 x 80 mm
Farba LED: biela
Teplota svetla: 6000-8000 K
Svietivosť: 420 cd
Napájanie: 12 VDC
Obojstranný symbol IP6

Základné technické parametre LEDBOXU
• 2 x výstražné svetlá Ø200 mm EN 12352
trieda L8H
• Rozmery: 900 x 210 mm
• Upevnenie nad značku
• Napájanie: 12 VDC - 15 W
• Režim: blikania 50 ± 5/min.
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Ovládanie pre APL SMART, aktivácia
systému

Základné technické parametre riadiacej
jednotky APL SMART

1.
2.
3.

•
•
•
•
•

Tlačítko dotykové pre aktiváciu
Tačítko stlačiteľné pre aktiváciu
Aktívny detektor pohybu

Rozmery rozvodnej skrine: 515 x 520 x 255 mm
Akumulátor: 45 Ah Pb AGM (výstražné svetla)
Izolačná trieda: I
Vstupné napájanie: 230 VAC
Výstupné napájanie: 12 / 24 VDC

APL SMART 2
STRUČNÝ POPIS
Inteligentné osvetlenie + Inteligentný priechod = APL SMART 2
APL SMART 2 si nevyžaduje zásah do cestného telesa.
Systém sa aktivuje buď tlačidlom (aktívny režim) alebo pomocou detektora
pohybu (pasívny režim), ked’sa chodec chystá prejsť cez priechod. Po
aktivácii systému sa úroveň osvetlenia zvýši z pôvodných 40% na 100% a
zároveň sa aktivuje Inteligentný priechod pre chodcov - výstražné LED svetlá
umiestnené na oboch stranách priechodu pre chodcov, ktoré budú blikať len
po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú, avšak Inteligentný
priechod funguje počas 24 hodín. Po prechode chodca sa intenzita osvetlenia
opäť zníži na 40% . Systém je možné doplniť aj o podsvietené LED dopravné
značky, ktoré budú fungovať len z verejného osvetlenia. Ak aj chodec nebol
zaznamenaný ani nedôjde k stlačeniu tlačidla, systém APL SMART aj napriek
tomu zaručuje správne horizontálne a vertikálne osvetlenie priechodu pre
chodcov.

Typ sveitidla APL SMART
• Rozmery svietidla:
STRATOS P - 730 x 360 x 125 mm
• Výkon LED svietidla:
STRATOS P - 105 W
• Vstupné napájanie: 230 VAC

www.citysafety.sk

Základné technické parametre
podsvietenej LED značky IP6
•
•
•
•
•
•
•

EN 12899 L3
Rozmery značky: 640 x 640 x 43 mm
Svietivosť LED: 300 cd
Životnosť LED: 50 000 hodín
Teplota LED: 5000-8000 K
Napájanie: 12 VDC
Upevnenie na stranu, na Ø 90 mm stožiar

Základné technické parametre LEDBOXU
• 2 x výstražné svetlá Ø100 mm EN 12352
trieda L2H
• Rozmery: 650 x160 mm
• Upevnenie na stranu, na Ø 90 mm stožiar
• Napájanie: 12 VDC - 15 W
• Režim: blikania 50 ± 5/min.
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Ovládanie pre APL SMART, aktivácia
systému

Základné technické parametre riadiacej
jednotky APL SMART

1.
2.
3.

•
•
•
•
•

Tlačítko dotykové pre aktiváciu
Tačítko stlačiteľné pre aktiváciu
Aktívny detektor pohybu

Bezdrôtová komunikacia (868MHz)
Systém je aktívny 24 hod. (výstražné svetla)
Akumulátor 7 Ah Pb AGM
Vstupné napájanie: 230 VAC
Upevnenie, na Ø 90 mm stožiar

Efektívne doplnky cestnej premávky...

Efektívne doplnky cestnej premávky slúžia na zvýraznenia kritických úsekov ako sú zákruty, zmena dopravného značenia, tiež na zvýraznenie priechodov pre chodcov alebo
je možné ich použiť na prevenciu pred stretom so zverou. Inovatívny systém zvýraznenia, či prevencie prispieva k zníženiu počtu dopravných nehôd a zároveň vytvára pocit
bezpečnosti.
Našim zákazníkom ponúkame najmodernejšie systémy ochrany účastníkov cestnej premávky ako napríklad solárne LED výstražné svetlá v boxe.

Pravidelne prinášame novinky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktoré sú viazané na najmodernejšie technológie a zelenú energiu.

Zoznam produktov:

•

LEDBOX

•

Bezdrôtové solárne LED výstražné svetlá 200/300

•

Podsvietené LED zvislé dopravné značenie

•

Merač rýchlostí s voliteľnými symbolmi

•

Solárne LED výstražné svetlo v boxe 201

•

Solárne LED svetlo SOLO 200/300

•

Podsvietená LED zvislá dopravná značka/
maják

•

Inteligentný systém anlýzy hustoty dopravnej
premávky

•

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 201

•

RADAR pre deteciu rýchlosti 102/201

•

Výstražné LED svetlá na zvodidlá

•

Safety Way

•

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102

•

Multifunkčné solárne LED svietidlo

•

Solárny LED systém pre odplašenie zveri

•

RAV systém

•

Solárne LED výstražné svetlá s časovačom

•

Podsvietená LED dopravná značka IP6 (600x600)

•

Merač teploty povrchu vozovky

•

LED gombíky v kufríku

•

Podsvietená LED dopravná značka IP6 (900x900)

www.citysafety.sk
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LEDBOX
STRUČNÝ POPIS
• Výstražné LED svetlá blikajú vo vybranom režime nad zvislým
dopravným značením alebo budú súčasťou zvislého dopravného
značenia
• Výstražné svetlá sú štandardne vybavené externým ovládaním, ale k
dispozícii sú aj modely s integrovanou riadiacou jednotkou alebo s
napájaním 230 VAC
• Možnoti napájania LEDBOXU: solárny zdroj, verejné osvetlenie, trvalý
zdroj
• Použitie: zvýraznenie zvislého dopravného značenia (IP6, A14, a pod.)

Základné technické parametre

Prevedenie svetiel

• Výstražné LED svetlá
2. 2 x Ø200 mm EN 12352 trieda L8M
• Rozmery svetiel: 600 x 210 x 120 mm
• Aktívny systém stmievania
• Synchronizované blikanie svetiel / alternatívne
blikanie svetiel
• Režim blikania: 50±5 / min.
• Jednoduchá montáž na Ø60 / 90 mm stĺp

Výstražné LED svetlá Ø200 mm EN 12352 trieda L8M
1. Základné 201: 210 x 210 x 120 mm
2. Základné 201: 600 x 210 x 120 mm
3. Základné 201: 900 x 210 x 120 mm
Výstražné LED svetlá Ø100 mm EN 12352 trieda L2H
1. Základné 102: 600 x 160 x 60 mm
2. Základné 102: 800 x 1000 x 45 mm
Ďalšie rozmery na vyžiadanie

www.citysafety.sk
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Solárne LED výstražné svetlo v boxe 201
STRUČNÝ POPIS
• Výstražné LED svetlá budú počas 24 hodín blikať nad zvislým
dopravným značením
• Na jedno nabitie fungujú až 35 dní
• Solárne LED výstražné svetlo sú napajané zo solárneho zdroja
• Fungujú 24 hodín denne

• Aktívny systém stmievania
• Životnosť solárneho panelu je 8 - 10 rokov
• Použitie: zvýraznenie zvislého dopravného značenia (IP6, A14, a
pod.)

Základné technické parametre
• Výstražné svetlá Ø200 mm EN 12352 trieda
L8M
• Rozmery svetla: 210 x 210 x 120 mm
• Rozmery solárneho panelu: 290 x 200 x 117
mm
• Solárny panel: 5 W
• Aktívny systém stmievania
• Napájanie: solárny zdroj
• Režim blikania: 50±5 / min.
• Jednoduchá montáž na Ø60 mm stĺp

www.citysafety.sk
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Solárne LED výstražné svetlá v boxe 201
STRUČNÝ POPIS
• Výstražné LED svetlá budú počas 24 hodín blikať nad zvislým
dopravným značením
• Na jedno nabitie fungujú až 35 dní
• Solárne LED výstražné svetlá sú napajané zo solárneho zdroja
• Zariadenie je v prevadzke 24 hodín denne

• Aktívny systém stmievania
• Životnosť solárneho zdroja je 8 - 10 rokov
• Použitie: zvýraznenie zvislého dopravného značenia ( IP6, A14, a pod.)

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.citysafety.sk

Výstražné svetlá Ø200 mm EN 12352 trieda L8M
Rozmery svetiel: 600 x 210 x 120 mm
Rozmery solárneho panelu: 410 x 340 x 117 mm
Solárny panel: 10 W
Aktívny systém stmievania
Alternatívne blikanie svetiel
Napájanie: solárny zdroj
Režim blikania: 50±5 / min.
Jednoduchá montáž na Ø60 mm stĺp
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Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102
STRUČNÝ POPIS

• Výstražné LED svetlá budú počas 24 hodín blikať nad zvislým
dopravným značením

• Na jedno nabitie fungujú až 35 dní
• Solárne LED výstražné svetlá sú napajané zo solárneho zdroja

•
•
•
•

Fungujú 24 hodín denne
Aktívny systém stmievania
Životnosť solárneho panelu je 8 - 10 rokov
Použitie: zvýraznenie zvislého dopravného značenia ( IP6, A14,
a pod.)

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•

Výstražné svetlá Ø100 mm EN 12352 trieda L2H
Rozmery svetla: 600 x 160 x 60 mm
Solárny panel: 10 W
Alternatívne / synchronizované blikanie
Napájanie: solárny zdroj
Režim blikania: 50±5 / min.
Jednoduchá montáž na Ø60 mm stĺp
• uchytenie na kraj stĺpu

Solárne LED výstražné svetlo v boxe v
prevedení
2 x Ø100 mm žltá farba LED na stred stĺp
2 x Ø100 mm žltá farba LED na kraj stĺpu

• uchytenie na stred stĺpu

www.citysafety.sk
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Solárne LED výstražné svetlá s časovačom
STRUČNÝ POPIS
Solárne LED výstražné svetlá s časovačom budú fungovať iba vo Vami
vybraných hodinách, nie 24 hodín denne
• Upozorňuje na nutnosť dbať na zvýšenú pozornosť a povolenú rýchlosť
• Funguje vo Vami vybranom čase
• Zariadenie má možnosť napájania len zo solárneho zdroja
• Nízka spotreba elektrickej energie
• Digitálny časovač je vo vnútri solárneho zdroja

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•

Výstražné svetlo Ø 200 mm EN 12352 trieda L8H
Rozmery svetla: 210 x 210 x 120 mm
Solárny panel: 20 W
Doba nabíjania: 12 hod.
Režim blikania: 50±5 / min.
Jednoduchá montáž na Ø60 mm stĺp
Napájanie: solárny zdroj, 230 VAC/12 VDC

Solárne LED výstražné svetlá s časovačom
1 x Ø200 mm žltá farba LED
2 x Ø200 mm žltá farba LED
2 x Ø100 mm žltá farba LED
4 x Ø100 mm žltá farba LED

www.citysafety.sk

•
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1 x Ø200 mm

• 2 x Ø200 mm

• 2 x Ø100 mm

• 4 x Ø100 mm

Bezdrôtové solárne LED výstražné svetlá 200 / 300
STRUČNÝ POPIS
• Výstražné LED svetlá budú počas 24 hodín sekvenčne blikať nad
zvislým dopravným značením Z3b
• Bezdrôtové prevedenie výstražných svetiel
• Na jedno nabitie dokážu fungovať až 35 dní
• Minimálna vzdialenosť medzi svetlami je 1 m a maximálna 80 m
• Výstražné LED svetlá sú napájané zo solárneho zdroja
• Režim prevádzky: 24 hodín denne
• Použitie: nad ZDZ, smerové šípky, kritické úseky, cesty I. triedy a
diaľnice, kde je častý výskyt nákladných a ťažkých vozidiel
• Ø300 mm

• Ø200 mm

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•

Výstražné svetlá Ø200 mm EN12352 trieda L8H
Rozmery svetla: 210 x 210 x 120 mm
Minimálny počet svetiel: 3 ks
Solárny panel: 10 W
Akumulátor: 12 V / 12 Ah Pb AGM
Režim: sekvenčné blikanie / synchronizované blikanie
Jednoduchá montaž na Ø60 mm stĺp

Solárne LED výstražné svetlo v boxe v prevedení
• Ø200 mm žltá farba LED EN 12352 trieda L8H
• Ø300 mm žltá farba LED EN 12352 trieda L9M

www.citysafety.sk
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Solárne LED výstražné svetlo SOLO 200 / 300
STRUČNÝ POPIS
• Výstražné LED svetlo SOLO bude počas 24 hodín blikať nad zvislým
dopravným značením
• Na jedno nabitie dokážu fungovať až 40 dní
• Zariadenie je napájané zo solárneho zdroja
• Režim prevádzky: 24 hodín denne
• Použitie: nad zvislé dopravné značenia, napr.smerové šípky, kritické
• Ø300 mm

•

Ø200 mm

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•

Výstražné svetlá Ø200 mm EN12352 trieda L8M
Rozmery svetla: 198 x 65 mm
Aktívny systém stmievania
Solárny panel: 10 W
Akumulátor: 12 V / 12 Ah Pb AGM
Režim blikania: 50±5/min.
Rozmery solárneho zdroja: 410 x 340 x117 mm
Jednoduchá montaž na Ø60 mm stĺp

Solárne LED výstražné svetlo SOLO v prevedení
• Ø200 mm žltá farba LED EN 12352 trieda L8H
• Ø300 mm žltá farba LED EN 12352 trieda L9M

www.citysafety.sk
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úseky

RADAR pre detekciu rýchlosti 102 / 201
STRUČNÝ POPIS
Zariadenie bude aktiváciou výstražných svetiel reagovať na prekročenie Vami
predvolenej rýchlosti (0,5 - 255 km/hod.). Zábleskovým blikaním výstražného
LED svetla/svetiel upozorní vodiča, že ide neprimerane a môže ohroziť seba aj
ostatných účastníkov cestnej premávky.
• Upozorňuje na nutnosť dbať na zvýšenú pozornosť a povolenú rýchlosť
• Funguje 24 hodín denne
• Možnosti napájania: solárny zdroj, verejné osvetlenie alebo trvalé napajanie
• Nízka spotreba elektrickej energie
• Funkcie: meranie aktuálnej rýchlosti a rýchostného limitu,

• 2 x Ø100 mm výstražné LED svetlá (102)

• 1 x Ø200 mm výstražné LED svetlo (201)

Základné technické parametre 201
• Výstražné svetlo 1 x Ø200 mm EN 12352 trieda L8H
• Rozmery svetla: 210 x 210 x 120 mm
• Solárny panel: 20 W
• Druh radaru: CW stereo-doppler radar 24,165 GHz
• Radar LC: 100 m, Radar LCL: 200 m
• Doba nabíjania: 12 hod.
• Režim blikania: 50±5 / min.
• Jednoduchá montáž na Ø60 mm stĺp
• Napájanie: 230 VAC/12 VDC, solarny zdroj
•
Základné technické parametre 102
•
•
•
•
•
•
•
•

www.citysafety.sk

Výstražné svetlá 2 x Ø100 mm EN 12352 trieda L2H
Rozmery svetiel: 600 x 210 x 120 mm
Solárny panel: 20 W
Druh radaru: CW stereo-doppler radar 24,165 GHz
Radar LC: 100m, Radar LCL: 200 m
Režim blikania: 50±5 / min.
Jednoduchá montáž na Ø60 mm stĺp
Napájanie: 230 VAC/12 VDC, solarny zdroj
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Multifunkčné solárne LED svietidlo
STRUČNÝ POPIS
• Multifunkčné solárne LED svietidlo sa využíva na nasvietenie roznych
miest, kde nie je možnosť prípájať svietidlá z verejného osvetlenia
• Možnosť nasvietenia zvislého dopravného značenia a mnoho iných
variantov
• Svietidlo sa rozsvieti automaticky po zotmení
• Na jedno nabitie funguje až 7 dní
• Zariadenie je napájané zo solárneho zdroja
• Životnosť solárneho panelu je 8 - 10 rokov
• Použitie: autobusové zastávky, zvislé dopravné značenie, reklamné
účely

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.citysafety.sk

Rozmery svietidla: 300 x 75 x 75 mm
Rozmery solárneho panelu: 400 x 345 x 175 mm
Solárny panel: 20 W
Počet LED: 5
Teplota LED: 5000 - 6000 K
Životnosť LED: 100 000 hodín
Svietivosť LED: 130 lm
Krytie: IP65
Napájanie: solárny zdroj
Doba nabíjania: 12 hod.
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Podsvietená LED dopravná značka IP6
STRUČNÝ POPIS
• Významnou mierou prispieva k bezpečnosti vodičov aj chodcov
• Dizajn vhodný aj do historických centier
• Použitá technológia umožňuje dosiahnuť najvyššie štandardy a normy pri
zachovaní zníženej spotreby
• Ultra tenká LED dopravná značka
• Podsvietená LED dopravná značka spĺňa normu EN 12899 - 1
• Svietivosť triedy L3
• Reflexná fólia triedy 2
• Podsvietená LED dopravná značka je napájaná vačšinou z verejného
osvetlenia
• Nízka spotreba elektrickej energie

Základné technické parametre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.citysafety.sk

Rozmery značky: 640 x 640 x 43 mm
Podsvietená plocha: 600 x 600 mm
Hmotnosť: 10 kg
Svietivosť LED: 300 cd
Životnosť LED: 50 000 hodín
Teplota LED: 5000-8000 K
Napájanie: 230 VAC/12 VDC
Výkon: 30 W
Pracovná teplota: -10 /+55°C
Symbol ZDZ IP6 na jednej strane
Upevnenie značky na stred stĺpu
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Podsvietená LED dopravná značka IP6
STRUČNÝ POPIS
• Významnou mierou prispieva k bezpečnosti vodičov aj chodcov
• Dizajn vhodný aj do historických centier
• Použitá technológia umožňuje dosiahnuť najvyššie štandardy a normy pri
zachovaní zníženej spotreby
• Ultra tenká LED dopravná značka
• Podsvietená LED dopravná značka spĺňa normu EN 12899 - 1
• Svietivosť triedy L3
• Reflexná fólia triedy 2
• Podsvietená LED dopravná značka sa napája vačšinou z verejného
osvetlenia
• Nízka spotreba elektrickej energie

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.citysafety.sk

Rozmery značky: 1285 x 1005 x 62 mm
Podsvietená plocha: 900 x 900 mm
Hmotnosť: 29 kg
Svietivosť LED: 420 cd
Životnosť LED: 50 000 hodín
Teplota LED: 5000-8000 K
Napájanie: 230 VAC/12 VDC
Výkon: 42 W
Pracovná teplota: -10 /+55°C
Obojstranný symbol ZDZ IP6
Zvislé upevnenie značky na stĺpe
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Podsvietené LED zvislé dopravné značenie
STRUČNÝ POPIS
• Dizajn vhodný aj do historických centier
• Použitá technológia umožňuje dosiahnuť najvyššie štandardy a normy pri
zachovaní zníženej spotreby
• Ultra tenká LED dopravná značka
• Podsvietená LED dopravná značka spĺňa normu EN 12899 - 1
• Svietivosť triedy L3
• Reflexná fólia triedy 2
• Podsvietená LED dopravná značka sa napája vačšinou z verejného osvetlenia
• Nízka spotreba elektrickej energie

Základné technické parametre
• V súlade s: EN 12899
• Farba LED: biela
• Vstupné napájanie: 230 VAC / 12 VDC

• Rozptyl svetla v jednotlivých prevedeniach: 900x900 mm 820x750 mm 900x900 mm 400x500 mm Ø600 mm
• Výkon v uvedených prevedeniach:
36 W
32 W
36 W
7W
8W
• Rozmery jednotlivých prevedení (mm):
1000x1000x45 940x830x58 1285x1005x62 280x544x164 650x40

www.citysafety.sk
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600x600 mm
24 W
640x640x43

600x600 mm 600x600 mm
24 W
24 W
640x640x43 645x735x68

Podsvietená LED dopravná značka / maják
STRUČNÝ POPIS
• Podsvietená LED dopravná značka / maják je dopravné zariadenie, ktoré slúži
k zvýrazneniu dopravných ostrovčekov v intraviláne a extraviláne
• Dopravné zariadenie môže byť použité ako doplnok k príkazovému značeniu
• Podsvietená LED dopravná značka / maják spĺňa normu EN 12899 - 1
• Nízka spotreba elektrickej energie
• Podsvietená LED dopravná značka / maják funguje sa napája vačšinou z
verejného osvetlenia
• Jednoduchá montáž na Ø60 / 90 mm stĺp

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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V súlade s: EN 12899
Rozmery: 280 x 544 x 164 mm
Hmotnosť: 3,2 kg
Farba LED / reflexná fólia: žltá
Reflexná fólia: triedy 2
Prevedenie LED: jednostranné
Počet LED: 108
Životnosť LED: 50 000 hodín
Svietivosť LED: 60 cd
Výkon: 7,2 W
Krytie: IP65
Napájanie: 230 VAC / 12 VDC
Pracovná teplota: - 10 /+55°C
Jednoduchá montáž na Ø60 mm stĺp
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Výstražné LED svetlá na zvodidlá
STRUČNÝ POPIS
• Dopravné zariadenie - výstražné LED svetlá na zvodidlá sú vhodné pre všetky
profily zvodidiel
• Svetlá sú v jednostrannom prevedení
• Sú výborným riešením pre nebezpečné zákruty, výjazdy z diaľnic, tunely a všetky
ostatné nebezpečné situácie na cestnej komunikácii
• Ideálne pre zóny s častým výskytom hmly
• Nízka spotreba elektrickej energie
• Zariadenie je napájané vačšinou z verejného osvetlenia
• Na pozemných komunikáciách sa žlté výstražné LED svetlá na zvodidlá
umiestňujú vpravo

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V súlade s: EN 12352 trieda L2H
Rozmery: 70 x 140 x 45 mm
Hmotnosť: 0,5 kg
Počet LED: 10
Farba svetla: žltá, červená
Intenzita svetla: 300 cd
Krytie: IP65
Napájanie: 18-48 VDC, 230 VAC
Materiál: ABS
Režim: svietenia, synchronizovaného blikania,
sekvenčného blikania
• Jednoduché pripevnenie pomocou skrutky

www.citysafety.sk
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Solárny LED systém pre odplašenie zveri
STRUČNÝ POPIS

• Solárny LED systém na odplašenie zveri zabezpečuje komplexnú ochranu
vodiča a ochranu zveri. Strety so zverou sú veľmi častou príčinou dopravných
nehôd

• Inovatívny systém funguje v noci a aktivuje sa svetlometmi vozidiel zo
vzdialenosti 100 metrov a trvá pokiaľ vozidlo neprejde

• Princíp je založený na emitovaní modrého svetla a špecifického zvuku, ktorý
zver odplaší a nedôjde tak k nehode

• Výber špecifického zvuku je podložený vedeckými štúdiami
• Zariadenie je napájané zo solárneho zdroja

• systém (riadiaca jedotka)

• reflektor (difúzna šošovka)

• UNI reflektor

Základné technické parametre
•
•
•
•
•

Rozmery: 160 x 70 x 36 mm
Svetelný výstup: 1 vysokosvietivá LED dióda
Farba LED: modrá
Zvukový výstup: integrovaný exterierový reproduktor
Napájanie: solárny panel, akumulátor

Solárny LED systém pre odplašenie zveri sa skladá z:
a) systém (riadiaca jednotka)
b) reflektor (difúzna šošovka)
V ponuke aj univerzálný plašič zveri UNI reflektor

www.citysafety.sk
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Merač teploty povrchu vozovky
STRUČNÝ POPIS
Merač teploty povrhu vozovky bude aktiváciou výstražných LED svetiel
reagovať na zníženie vonkajšej teploty pod 3°C počas zimných mesiacov.
• Displej zobrazuje aktuálnu teplotu prostredia
• Upozorňuje na nebezpečenstvo šmyku, či vznik poľadovice
• K dispozícii verzia s vysokou presnosťou teploty (sonda pre snímanie
teploty je vložená priamo do zeme)
• Funguje 24 hodín denne
• V tomto prípade je možné zvoliť si možnosť napájania: solárny zdroj,
verejné osvetlenie, trvalé napájanie
• Nízka spotreba elektrickej energie
• Systém môže byť nastavený v "režime diaľkového ovládania",
prostredníctvom SMS správy sa dozviete o aktuálnych poveternostných
podmienkach

• a)

• b)

• c)

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výstražné svetlá v súlade s: EN 12352 trieda L8H
Rozmery displeja: 740 x 310 x 70 mm
Veľkosť číslic: 200 mm
Veľkosť svetiel: 2 x Ø200 mm
Farba dispeja: červená
Farba LED výstražných svetiel: žltá
Čitateľné už zo vzdialenosti: 100 m
Funkcie: meranie vonkajšej teploty prostredia a blikanie svetiel v prípade zníženia teploty pod 3°C
Prevádzková teplota: -30 /+ 85° C
Možnosti napájania : solárny zdroj, 230 VAC/12 VDC
Montáž na Ø60 / 90 mm stĺp

Merač teploty povrchu vozovky v troch prevedeniach
a) dopravné značenie A 8 v rozmeroch: 1650 x 900 mm + displej + 2 x výstražné svetlá + možnosť voľby napájania
b) dopravné značenie A 8 v rozmeroch: 1500 x 1000 mm + displej + 2 x výstražné svetlá + možnosť voľby napájania
c) dopravné značenie A 8 v rozmeroch: 1350 x 900 mm + 2 x výstražné svetlá + možnosť voľby napájania

www.citysafety.sk
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Merač rýchlostí s voliteľnými symbolmi
STRUČNÝ POPIS
Zariadenie bude zobrazovať Vašu aktuálnu rýchlosť a v prípade prekročenia
vopred predvolenej max. rýchlosti sa budú zobrazené Vami predvolené
emotikony alebo iné symboly.
• Upozorňuje na nutnosť dbať na zvýšenú pozornosť a povolenú rýchlosť
• Funguje 24 hodín denne
• V tomto prípade je možné zvoliť si možnosť napájania: solárny zdroj,verejné
osvetlenie, trvalé napájanie
• Nízka spotreba elektrickej energie
• Funkcie: meranie aktuálnej rýchlosti, rýchostného limitu, zobrazovanie
emotikonov
• Merač rýchlostí Vás príslušným emotikonom upozorní na to, že idete
neprimerane a môžete ohroziť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky

3

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.citysafety.sk

Rozmery merača rýchlostí: 640 x 410 x 75 mm
Veľkosť číslic: 300 mm
Farby LED displeja: oranžová, červená, zelená, biela
Funkcie: meranie aktuálnej rýchlosti a rýchostného limitu, zobrazovanie
emotikonov
Radar: doppler radar 24,165 GHz
Komunikácia cez: bluetooth, RS232
Doplnková komunikácia: email, GSM, GPRS, GPS
Možnosti napájania : solárny zdroj, 230 VAC/12 VDC
Možnosť doplniť merač rýchlostí o výstražné LED svetlá
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Inteligentný systém analýzy hustoty dopravnej premávky

STRUČNÝ POPIS
• Systém samostatne vypočíta koľko vozidiel prejde vybraným úsekom za vymedzený čas
• Inteligentný systém na analýzu hustoty dopravnéj premávky detekuje počet, druh a rýchlosť
prechádzajúcich vozidiel na vybranom cestnom úseku
• Prístroj automaticky odošle všetky uložené údaje spolu s údajmi o polohe GPS elektronickou
poštou každých 1 až 7 dní (nastaviteľné)
• Osobu poverenú skúmaním bude e-mailom alebo prostredníctvom SMS informovať o
aktuálnych podmienkach v danéj lokácii, o stave batérie alebo že sú pamäťové dáta na 95%
plné
• Prístroj detekuje vozidlá v oboch jazdných pruhoch
• Zariadenie je prenosné
• Systém funguje 24 hodín
• Systém je napájaný zo solárneho zdroja, verejného osvetlenia, alebo trvaleho napajania
• Nízka spotreba elektrickej energie
• Na jeden priechod stačí použiť jeden systém analýzy hustoty dopravnej premávky
• Jazyk: anglický

Základné technické parametre
• Rozmery: 372 x 260 x 234 mm
• Hmotnosť: 3,00 kg
• K tomuto zariadeniu je dodávaný software na spracovanie
údajov
• Meranie: 10 rýchlostných tried a 5 tried vozidiel
• Funkcie: detekuje počet, druh a rychlosť vozidiel (obojsmerné
meranie)
• Detekcia rýchlostí: 1 - 255 Km/h
• Ukladanie dát: 360 000 vozidiel
• Radar: doppler radar 24,165 GHz
• Komunikácia cez: RS232, Bluetooth - Email, SMS, GSM, GPRS,
GPS
• Doplnková komunikácia: email, GSM, GPRS, GPS
• Napájanie: 12 V /18 Ah Pb AGM akumulátor, solárny zdroj, 230
VAC/12 VDC
• Inštalácia: vo výške 1 - 3 m
• Montáž: na Ø60 / 90 mm stĺp

www.citysafety.sk
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STRUČNÝ POPIS
Systém detekuje vozidlá, ktoré jazdia nesprávnym smerom pomocou indukčných
slučiek. Zariadenie môžeme napájať zo solárneho zdroja, verejného osvetlenia
alebo trvalého zdroja

Safety Way

•
•
•
•

•
•
•
•

Nízka spotreba elektrickej energie
K dispozícii je možnosť zvoliť si bezdrôtovú komunikáciu medzi
riadiacou skrinkou a výstražnými svetlami
Rôzne pracovné logiky sú k dispozícii spolu s rôznymi typmi blikania
výstražných svetiel
Prístroj bude e-mailom alebo prostredníctvom SMS informovať o
anomáliách, aktuálnych podmienkach v danéj lokácii, o stave
akumulátora
Systém je vybavený zariadením, ktorý uchováva údaje
K dispozícii je možnosť voľby kamery, ktorá bude na odosielať obrázky
alebo videá prostredníctvom e-mailu
Systém funguje 24 hodín
Jazyk: anglický

Základné technické parametre

• K tomuto zariadeniu je dodávaný software na
spracovanie údajov
• Funkcie: detekuje vozidlá prichádzajúce v
opačnom smere jazdy
• Meranie: pomocou indukčných slučiek
• Komunikácia cez: RS232, Bluetooth – Email,
SMS, GSM, GPRS, GPS
• Doplnková komunikácia: email, GSM, GPRS,
GPS
• Napájanie: solarny zdroj, 230 VAC/12 VDC
• Inštalácia kamery: vo výške 3 m
• Montáž: na Ø60 / 90 mm stĺp

www.citysafety.sk
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RAV systém

STRUČNÝ POPIS

Výstražné LED svetlá
žltá farba Ø300 mm

Semafór LED červená
farba Ø300 mm

RAV je systém, ktorý detekuje výšku prechádzajúcich vozidiel s použitím len
jedného snímača výšky vozidiel umiestneného na druhej strane cesty. Ak
vozidlo prekročí maximálnu výšku, systém reaguje aktiváciou dvoch blikajúcich
svetiel, zapne sirénu, semafór.
•
Ideálne zariadenie pre pracovné zóny, tunely, nadjazdy, kde
prekročenie maximálnej povolenej výšky môže byť nebezpečné
•
Možnoti napájania: solárny zdroj, verejné osvetlenie, trvalý zdroj
•
Možnosť nastavenia dĺžky a šírky detekčnej oblasti a tiež minimálnu
veľkosť objektu, ktorý sa musí detekovať prostredníctvom snímača
výšky vozidiel
•
Nízka spotreba elektrickej energie
•
Medzi snímačom a riadiacou jednotkou je možné zvoliť si namiesto
štandardného pripojenia s káblami bezdrôtovú komunikáciu
•
Systém funguje 24 hodín
•
Jazyk: anglický

Siréna

Most
Riadiaca jednotka
Raw

Snímač výšky
vozidiel

Výstražné LED svetlá žltá farba
Ø300 mm

Základné technické parametre
•
•
•
•

Snímač výšky vozidiel

•
•
•
•

K tomuto zariadeniu je dodávaný software na spracovanie
údajov
Funkcia: detekuje výšku vozidiel
Snímač: laser scanner
Komunikácia cez: RS232, Bluetooth – Email, SMS, GSM, GPRS,
GPS
Doplnková komunikácia: Email, GSM, GPRS, GPS
Napájanie: solarny zdroj, 230 VAC/12 VDC
Inštalácia snímača výšky: vo výške 3 – 5 m
Montáž: na Ø60 / 90 mm stĺp

Riadiaca jednotka Raw

www.citysafety.sk
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LED gombíky v kufríku
STRUČNÝ POPIS
• LED gombíky v počte 6 kusov sú umiestnené v kufríku a sú
vynikajúcim pomocníkom pri krízových situáciách ako dopravné
nehody alebo iné kolízne situácie, pri ktorých je nutná zvýšená
pozornosť
• Vhodné aj ako vybavenie pre políciu, hasičov a zdravotné služby
• Kufrík na svetlá, po zapojení do elektrickej zásuvky, zároveň slúži
ako nabíjačka
• Použitie: polícia, hasiči, prvá pomoc

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•

Rozmery kufríka: 440 x 360 x 68 mm
Rozmery gombíka: 110 x 35 mm
6 x LED gombíkov v kufríku
Farebné prevedenia LED: biela, modrá, žltá, červená
Počet LED na gombíku: 16
Interná nabíjateľný akumulátor 6 x Li-Ion 3.7 V / 700 mAh
Možnosť pripojenia: 230 VAC / 12 VDC adaptér
12 VDC nabíjačka do auta
• Doba fungovania: do 60 hodín
• Režim fungovania: 1 - 9 možností blikania

www.citysafety.sk
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Solárne LED gombíky...
Ak chcete zvýrazniť určitý objekt ako napríklad dopravný ostrovček a kvôli ťažkej dostupnosti distribučných sietí to nie je možné, CitySafety Vám ponúka riešenie.
V našej ponuke nájdete škálu technicky najvyspelejších solárnych LED gombíkov, ktoré je možné využiť priamo v rámci cestnej infraštruktúry (priechody pre chodcov,
dopravné ostrovčeky, okružné križovatky), ale rovnako sa stanú atraktívnym bodovým osvetlením pre Vaše námestia, parky, relaxnačné oblasti a pod.
Vďaka solárnym LED gombíkom bude jazda v noci vizuálnym zážitkom.
Solárne LED gombíky sa odlišujú od retroreflexných gombíkov najmä tým, že svetelný tok sa nachádza priamo v prirodzenom zornom poli vodiča.
Vysoký jas LED diód umožňuje až 10x väčšiu viditeľnosť ako v prípade použitia retroreflexných prvkov.

Zoznam produktov:

• Solárny LED gombík TL - SLC10
• Solárny LED gombík CS NEW
• Solárny LED gombík CS 80
• Solárny LED gombík CS 24
• Solárny LED gombík TL - SLC08

www.citysafety.sk
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Solárny LED gombík TL - SLC10
STRUČNÝ POPIS
• Solárne LED gombíky TL - SLC10 fungujú autonómne - zapnú sa po
zotmení a nabíjajú sa aj počas zamračených dní
• Viditeľnost až do 0,5 km vďaka vysokej intenzite LED
• Vhodné pre dopravné zóny a oblasti s nízkou viditeľnosťou
• Umožňujú vodičovi predvídať polohu priechodu pre chodcov a aj vd'aka
tejto funkcii stávajú neodmysliteľnou súčasťou priechodov pre chodcov
• Gombíky majú prečnievanie len 2 mm, čiže nie sú problémom pre zimnú
údržbu
• Životnosť výrobku je 6 - 8 rokov
• Použitie: priechody pre chodcov, kritické úseky

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery: Ø140 x 50 mm
Počet LED: 3 - 3
Prevedenie LED: obojstranné/jednostranné
Farba LED: biela, žltá, červená
Reflexná fólia: biela, žltá, červená
Krytie: IP68
Odolnosť: 20 t
Akumulátor: super kondenzátor 2,3 V / 120 F
Doba nabíjania: 3 hodiny (slnečný deň)
.
8 hodín (zamračený deň)
Doba fungovania: viac ako 12 hodín
Pracovná teplota: -40 /+70°C
Materiál: púzdro - alumínium, optika - tvrdený polykarbonát
Optika / batéria: vymeniteľná
Prečnievanie nad vozovku: 2 mm
Režim: svietenia
Aktivácia: po zotmení
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Solárny LED gombík CS NEW
STRUČNÝ POPIS
• Solárne LED gombíky CS NEW fungujú autonómne - zapnú sa po
zotmení a nabíjajú sa aj počas zamračených dní
• Už zo vzdialenosti 500 m umožňujú vodičovi predvídať polohu
priechodu a možný výskyt chodca na tomto priechode, čím vodič
získava prehľad
• Solárne LED gombíky sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou
priechodov pre chodcov
• Gombíky majú nábehovú hranu, čiže nie sú problémom pre zimnú
údržbu
• Životnosť výrobku je 3 - 5 rokov
• Použitie: priechody pre chodcov, kritické úseky

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery prvku: Ø133 x 53 mm
Počet LED: 3 - 3
Prevedenie LED: obojstranné/jednostranné
Farba LED: biela
Krytie: IP68
Odolnosť: 25 t
Akumulátor: Ni-Mh (3 - 5rokov)
Doba nabíjania: 12 hod. (slnečný deň)
Doba fungovania: 80 hod.
Pracovná teplota: -10 /+55°C
Materiál: púzdro - alumínium, optika - tvrdený polykarbonát
Prečnievanie nad vozovku: 6 mm
Režim: blikanie
Aktivácia: po zotmení
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Solárny LED gombík CS 80
STRUČNÝ POPIS
• Solárne LED gombíky CS 80 fungujú autonómne - zapnú sa po
zotmení a nabíjajú sa aj počas zamračených dní
• Solárne LED gombíky CS 80 majú výnimočne vysokú schopnosť
nabíjania a atraktívny dizajn
• CS 80 je skvelou voľbou pre zvýraznenie parkov, kutlúrnych,
blastí a tiež sú výbornou možnosťou ako zvýrazniť cyklotrasy
• Gombíky majú nábehovú hranu, čiže nie sú problémom pre
zimnú údržbu, ale nie sú vhodné priamo na priechody pre
chodcov
• Životnosť výrobku je 5 - 8 rokov
• Použitie: cyklotrasy, námestia, rekreačné a kultúrne zóny

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery prvku: Ø99 x 33 mm
Počet LED: 1
Uhol LED svetla: 180°
Farba LED: biela
Režim: svietenia
Krytie: IP68
Akumulátor: Li-Ion (5 - 8 rokov)
Doba nabíjania: 12 hod. (slnečný deň)
Doba fungovania bez Slnka: 200 hod.
Pracovná teplota: -20 /+70°C
Materiál: tvrdený polykarbonát
Prečnievanie nad vozovku: 6 mm
Režim: svietenia
Aktivácia: po zotmení
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Solárny LED gombík CS 24
STRUČNÝ POPIS
• CS 24 fungujú autonómne - zapnú sa po zotmení a nabíjajú sa aj počas
zamračených dní
• Solárne LED gombíky CS 24 zabezpečujú viditeľnosť dopravných
ostrovčekov a okružných križovatiek po zotmení
• Solárne LED gombíky CS 24 je vhodné umiestiť na vyvýšené miesta,
ktoré sú práve počas noci ľahko prehliadnuteľné
• CS 24 sú vynikajúcim dopravným zariadením na zvýšenie viditeľnosti a
výrazne prispievajú k ochrane účastníkov cestnej premávky aj majetku
• Životnosť výrobku 3 - 5 rokov
• Použitie: dopravné ostravčeky, okružné križovatky, obrubníky

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery prvku: 110 x 97 x 24,5 mm
Počet LED: 3 - 3
Prevedenie LED: obojstranné
Farba LED: biela, červená, žltá
Krytie: IP68
Akumulátor: Ni-Mh (3 - 5 rokov)
Doba nabíjania: 12 hod. (slnečný deň)
Doba fungovania: 100 hod.
Material púzdra: zliatina hliníka
Pracovná teplota: -10 /+55°C
Aktivácia: po zotmení
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Solárny LED gombík TL - SLC08
STRUČNÝ POPIS
• Solárne LED gombíky TL - SLC08 fungujú autonómne - zapnú sa po
zotmení
• Nabíjajú sa aj počas zamračených dní
• Solárne LED gombíky sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou
okružných križovatiek
• Solárne LED gombíky TL - SLC08 prispievajú k ochrane účastníkov
cestnej premávky aj majetku
• Životnosť výrobku je 7 - 10 rokov
• Použitie: dopravné ostrovčeky, okružné križovatky, obrubníky

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery: 110 x 90 x 32 mm
Počet LED: 3 - 3
Prevedenie LED: obojstranné/jednostranné
Krytie: IP68
Akumulátor: super kondenzátor 2,3 V / 120 F
Doba nabíjania: 3 hodiny (slnečný deň)
.
8 hodín (zamračený deň)
Doba fungovania: viac ako 12 hodín
Pracovná teplota: -40 /+70°C
Materiál: alumínium / polykarbonát
Režim: svietenia / blikania
Aktivácia: po zotmení

48

Architektonické osvetlenie...
Portfólio našich produktov sa v roku 2017 rozrástlo aj o architektonické osvetlenie. Aj v tomto ohľade sme sa zamerali na najkvalitnejšie produkty a jedinečný dizajn od nášho
partnera, ktorým je francúzska spoločnosť LEC, ktorá je napríklad autorom osvetlenia zámku Versailles pri Paríži.
Široká škála produktov ponúka riešenie osvetlenia hradov a zámkov, kostolov, hotelov, kultúrnych pamiatok, či múzeí. Produkty sú rovnako využiteľné aj v rámci mestskej
infraštruktúry - osvetlenie námestí, fontán, parkov či dokonca mostov alebo schodísk sa môže stať vizuálnym zážitkom.

Zoznam produktov:

www.citysafety.sk

• 0320L Matosinhos

• 1836 Ville de Paris

• 1570R Chateauneuf

• 2852 Pyramide

• 1750 Bourgogne

• 2858 Philae

• 1830 Lucerne

• 1843 Palais - Royal
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0320L Matosinhos
STRUČNÝ POPIS
• Svietidlo Matosinhos vyniká svojou nízkou spotrebou a maximálnou efektivitou
• Jedná sa o viacúčelové svietidlo, ktorým podľa vašej potreby vieme zvýrazniť
takmer čokoľvek
• Vysoký jas LED diód
• Najvyšší stupeň krytia IP68
• Široká farebná škála
• Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené je odolný voči slanej vode (často sa
umiestňuje do prístavov)
• Svietidlo je odolné voči korózii
• Použitie: viacúčelové exterierové svietidlo

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery svietidla 0320L: Ø20.8 x 59 mm
Počet LED diód: 1
Farba LED: biela, modrá, zelená, červená, oranžová
Životnosť LED: 100 000 hodín
Krytie: IP68, IK10 - 20J
Napájanie: 24 VDC, trieda III
Montážny otvor pre svietidlo je iba 17.5 mm
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1570R Chateauneuf
STRUČNÝ POPIS
• Svietidlo Chateauneuf je viacúčelové svietidlo, ktorým podľa Vašej potreby
vieme zvýrazniť takmer čokoľvek
• Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené je odolný voči slanej vode (často
sa umiestňuje do prístavov)
• Vysoký jas LED diód
• Najvyšší stupeň krytia IP68
• Široká farebná škála
• Svietidlo je odolné voči korózii
• Použitie: námestie, parky, okolie hotelov, nádvorí, múzeá, relaxačné zóny,
kúpele, záhrady, schodištia, bazény a pod.

Základné technické parametre
• Rozmery svietidla 0320L: Ø20.8 x 59 mm
• Počet LED diód: 1
• Farba LED: biela, modrá, zelená, červená,
oranžová
• Životnosť LED: 100 000 hodín
• Krytie: IP68, IK10 - 20J
• Napájanie: 24 VDC, trieda III
• Montážny otvor pre svietidlo je iba 17.5 mm

www.citysafety.sk
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1750 Bourgogne
STRUČNÝ POPIS
• Svietidlo Bourgogne je viacúčelové svietidlo, ktoré je dostupné vo
viacerých prevedeniach, takže ním vieme zvýrazniť takmer čokoľvek
• Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené je odolný voči slanej vode
(často sa umiestňuje do prístavov)
• Vysoký jas LED diód
• Najvyšší stupeň krytia IP68
• Široká farebná škála
• Svietidlo je odolné voči korózii
• Použitie: námestia, parky, fontány, okolie hotelov, kúpele, múzeá,
relaxačné zóny

Základné technické parametre
• Rozmery svietidla, púzdra1750 + E065: Ø50 x 65
mm
• Rozmery púzdra E120: Ø50 x 120 mm
• Rozmery púzdra E250: Ø100 x 250 mm
• Počet LED: 1 / 3 / 6
• Farba LED: biela, modrá, červená
• Uhol svetla: 6 / 120°
• Svietivosť: 150 lm
• Krytie: IP68, K10 - 60J
• Napájanie: 24 VDC, trieda III
• Materiál svietidla: eloxovaný hliník
• Materiál optiky: vysoko odolný polykarbonát

www.citysafety.sk
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1830 Lucerne

STRUČNÝ POPIS
• Zákazníkmi mimoriadne obľúbené svietidlo Lucerne je možné zhotoviť vo
viacerých variantoch rozmiestnenia LED diód
• Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené je odolný voči slanej vode (často
sa umiestňuje do prístavov)
• Vysoký jas LED diód
• Najvyšší stupeň krytia IP68
• Široká farebná škála
• Svietidlo je odolné voči korózii
• Jedná sa o viacúčelové svietidlo, ktorým podľa vašej potreby vieme
zvýrazniť takmer čokoľvek
• Použitie: námestia, parky, prístavy, zámky, hotely, fontány, schodištia a
pod.

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

www.citysafety.sk

Rozmery svietidla 1830: Ø90 x 56 mm
Rozmery púzdra 1830 + EL: Ø100 x 280 mm
Rozmery púzdra 1830 + E280: Ø100 x 280 mm
Rozmery púzdra 1830 + E: Ø100 x 56mm
Rozmery púzdra 1830 + EB: Ø102 x 100mm
Rozmery púzdra 1830 + EL: Ø100 x 100 x 280mm
Prevedenie LED: voľba počtu LED 16 alebo 36 LED
Ø5 mm okolo centrálnej leštenej nerezovej
zrkadlovej ocele
Farba LED: biela, modrá
Krytie: IP68, IK10 - 60J
Napájanie: 24 VDC, trieda III
Výkon: 0,6 - 9,6 W (v závislosti od farby LED)
Materiál svietidla: eloxovaný hliník,
Materiál optiky: tvrdený polykarbonát s ochranou
proti UV žiareniu, proti poškriabaniu s hrúbkou 8
mm
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1836 Ville de Paris

STRUČNÝ POPIS
• Ville de Paris je bodové svetidlo najčastejšie umiestnené priamo v
obrubníku
• V prípade svietidla Ville de Paris je možná úprava vertikálneho uhla lúča
(+/- 6 °)
• Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené je odolný voči slanej vode (často
sa umiestňuje do prístavov)
• Vysoký jas LED diód
• Najvyšší stupeň krytia IP68
• Široká farebná škála
• Svietidlo je odolné voči korózii
• LED diódy majú schopnosť stmievania, aby neoslepovali vodičov
• Použitie: chodníky, obrubníky, okružné križovatky

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery svietidla: 200 x 120 x 150 mm
Prevedenie LED: 4 LED (4 x1 W - 4 x 3 W)
Farba LED: možnosť voľby
Svietivosť: 600 lm
Krytie: IP67, IK10 - 60J
Napájanie: 24 VDC, trieda III
Výkon: 4.5 - 12 W (v závislosti od farby LED)
Materiál svietidla: eloxovaný hliník
Materiál optiky: tvrdený polykarbonát s
ochranou proti UV žiareniu, vandalizmu, proti
poškriabaniu s hrúbkou 8 mm
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2852 Pyramide

STRUČNÝ POPIS
• Svietidlo Pyramide má minimálnu spotrebu a medzi výhody svietidla patrí
aj kompaktná veľkosť, či široká škála farebných variácií
• Jedná sa o viacúčelové svietidlo, ktorým podľa Vašej potreby vieme
zvýrazniť takmer čokoľvek
• Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené, je odolný voči slanej vode (často
sa umiestňuje do prístavov)
• Vysoký jas LED diód
• Najvyšší stupeň krytia IP68
• Široká farebná škála
• Svietidlo je odolné voči korózii
• Použitie: námestia, chodníky, relaxačné zóny, obytné zóny

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery svietidla 2852: Ø140 x 140 x 60 mm
Rozmery púzdra 2852 + EL: Ø150 x 150 x 250 mm
Farba LED: biela, modrá, červená, oranžová, zelená,
červená
Svetelný výstup: svetelný lúč 17 ° (4x12 LED)
Životnosť LED: 100 000 hodín
Krytie: IP68, IK10 - 60J
Odolnosť: 20 t (2852P)
Napájanie: 24 VDC, trieda III
Výkon: 0,7 - 3,6 W (v závislosti od farby LED)
Materiál svietidla: eloxovaný hliník
Materiál optiky: tvrdený polykarbonát s ochranou proti
UV žiareniu, proti poškriabaniu s hrúbkou 9 mm
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STRUČNÝ POPIS

2858 Philae

• Svietidlo Philae je vysoko odolné voči statickému aj mechanickému
zaťaženiu
• Použité LED diódy majú dlhú životnosť a okrem iného aj schopnosť
stmievania, takže počas noci neoslňujú vodičov
• Svietidlo má schopnosť regulácie intenzity osvetlenia od 0 do 100% voči
okolitému prostrediu
• Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené je odolný voči slanej vode (často
sa umiestňuje do prístavov)
• Vysoký jas LED diód
• Najvyšší stupeň krytia IP68
• Široká farebná škála
• Použitie: priechody pre chodcov, cestné komunikácie, chodníky, iné
objekty

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozmery svietidla 2858: Ø110 x 62 mm
Rozmery púzdra 2858 EL: Ø90 x 235 mm
Prevedenie LED: 1 - 1 W, 2 - 3 W
Varianty: R1 - svietivosť 230 cd, R2 - svietivosť 30 cd
Farba LED: biela, modrá, zelená
Životnosť LED: 50 000 hodín
Krytie: IP68, IK10 - 60J
Odolnosť: 25 t
Napájanie: 24 VDC, trieda III
Vstupné napätie: 15 - 28 VDC
Maximálny výkon: od 2 W až 6 W podľa konfigurácie
Materiál svietidla: eloxovaný hliník
Materiál optiky: tvrdený polykarbonát s ochranou proti vysokému tlaku a
s hrúbkou od 12 do 25 mm
• Materiál púzdra: PVC externým zariadením

www.citysafety.sk
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1843 Palais - Royal

STRUČNÝ POPIS
• Svietidlo Palais Royal je viacúčelové svietidlo, ktorým podľa Vašej potreby vieme
zvýrazniť určité objekty
• Svietidlo Palias Royal ako aj ostatné svietidlá sú odolné voči slanej vode a korózii
• Materiál, z ktorého je svietidlo vyrobené je odolný voči slanej vode (často sa
umiestňuje do prístavov)
• Vysoký jas LED diód
• Najvyšší stupeň krytia IP68
• Široká farebná škála
• Svietidlo je odolné voči korózii
• Použitie: dopravné ostrovčeky, prístavy, okraje vozoviek a pod.

Základné technické parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozmery svietidla 1843: 190 x 25 x 93 mm
Prevedenie LED: voľba počtu LED 2 - 4 na stranu
Farba LED: biela, modrá, červená, zelená, oranžová
Svietivosť LED: 1080 lm
Optika: k dispozícii v širokom lúči (45 °) alebo
úzkom lúči (15 °)
Krytie: IP68, IK10 - 60J
Napájanie: 24 VDC trieda III
Výkon: 4,5 - 10 W (v závislosti od farby LED)
Materiál svietidla: eloxovaný hliník
Materiál optiky: tvrdený polykarbonát s ochranou
proti UV žiareniu, vandalizmu, proti poškriabaniu
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CitySafety, s.r.o.
Sídlo:Turová 247, Turová 962 34
IČO: 51307634
DIČ: 2120665085
tel: 045/5323977
mobil: +421 907 345 274
e-mail: info@citysafety.sk
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