Skolepatruljelys

Bedre trafiksikkerhed og sikker skolevej
Skolepatruljelys fra ITS Teknik A/S giver skolebørnene større sikkerhed, idet undersøgelser viser, at trafikanterne sænker hastigheden med ca. 4 - 5 km/t, når
lyset er aktiveret. Dertil kommer, at trafikanter har en
forøget opmærksomhed, hvilket også medvirker til
en forøget sikkerhed for cyklister og fodgængere.
Den 4. juli 2012 trådte en ny ”Bekendtgørelse om anvendelse af Vejafmærkning” (nr. 801) i kraft. Bekendtgørelsen medfører at samtlige skolepatruljer der arbejder på
steder der ikke er signalregulerede, skal afmærkes med
de særlige skolepatruljeblink.

tænder anlægget på kontakten i boksen. Derved tændes
de gule blink, samt belysningsarmaturet. Inde i styreboksen, er der en kontrollampe der skal lyse grønt, for at
skolepatruljen kan se at anlægget fungerer korrekt.
Hvis lampen blinker, er der en defekt i anlægget. Når
skolepatruljen er færdige med at arbejde, slukker de igen
anlægget i styreboksen på samme kontakt. Styreboksen
er monteret med en Ruko-lås, for nem betjening.

Varebetegnelse

Varenummer

Rørmast til skolepatruljelys,
kombi

270-200-0165

Stolpe til styreboks

270-200-0166

Signalgiver 1-felt, Ø200 mm,
gul, LED

167-250-0412

hyppighed på ca. 50 blink/min., der kan styre 2, 3 eller
4 rørmaster med armaturer. Der er indbygget overvågningskredsløb i styreboksen for kontrol af defekte lamper
i signalgivere og skiltearmaturer.

Skiltearmatur, LED

210-455-0130

Styreboks, rustfri

210-455-0101

Trekanttavle, 90x90 cm, A22

250-950-0142

Undertavle, 30x70 cm, Skole

250-950-0143

Undertavle, 30x70 cm, “X-m”

250-950-0144

Funktionen i styreboksen

Beslag til top A22 inkl. bagbøjle 180 mm

250-950-0147

Beslag til tavler, Ø60, inkl.
bagbøjle 480 mm

250-950-0149

Materialer/Udførelse
Signalgivere leveres med Ø200 mm lysåbning udført i
slagfast og vejrbestandig, lysægte polycarbonat.
Styreboksen er en fuld elektronisk enhed med en blink-

Skolepatruljeanlægget fungerer således, at der placeres
en styreboks, hvor i anlægget tændes og slukkes. Når
skolepatruljen skal arbejde, åbner de styreboksen og
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