
Optyczne urządzenia sygnalizujące

81dalsze informacje techniczne znajdą państwo w internecie na stronie www.pfannenberg.pl
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Dane elektryczne Quadro LED-TL
Napięcie znamionowe 115 / 230 V ac 24 V dc

Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz

Zakres działania 85 – 265 V 10 – 30 V 

Maks. pobór prądu 60 ma / 30 ma 1,06 a

Lampa sygnaLizacJi ruchu
Quadro Led-TL

lampy led sygnalizacji ruchu, np. do  
  - kierowania ruchem w miejscach niepublicznych 
  - w systemach transportowych i magazynowych 
  - w zapewnieniu bezpieczeństwa dźwigów (patrz również  
    „przepisy i normy podczas eksploatacji dźwigów”, strona 81) 
  - w systemach operowania kontenerami
• nadzwyczaj solidna ochrona obudowy (ip 66, iK0 8 i chroniona  

przed ultrafioletem obudowa z poliwęglanów pc) i innowacyjna  
technologia led skutkuje bardzo jasnym sygnałem, długotrwałą  
żywotnością, dyspozycyjnością oraz niezawodnym działaniem 

•  montaż realizowany jest na zewnętrznych szynach wsporczych  
lub na otworach wewnętrznych, które nie pogarszają klasy  
ochrony ip. Montażu można dokonać w dowolnym kierunku.

• zmontowano wstępnie, jako gotową do podłączenia lampę sygnalizacji 
ruchu, dostępne również w wariancie niekonfekcjonowanym

•  dostępne również w wariancie niekonfekcjonowanym
•  opcjonalnie ze zintegrowanym czujnikiem światła służącym do 

optymalnego zaadaptowania do światła panującego w otoczeniu  
(unikanie oślepiania) 

IP 66

rodzaj 
ochrony

+ 55 °C

- 30 °C

temperatura 
robocza

IK 08

Obudowa odpor-
na na uderzenia

Wymiary

Dane do zamówienia

Zgodność z normami

lampy led odpowiadają swymi właściwościami optycznymi normie europejskiej din en 842 pod tytułem “Bezpieczeństwo maszyn – sygnalizacja optyczna 
zagrożeń“. Możliwość opcjonalnego spełnienia wymagań normy din en 981 po tytułem “Bezpieczeństwo maszyn – sygnalizacja optyczno-akustyczna  
zagrożeń i sygnały informacyjne“. 
czerwony kolor świateł jest sygnałem awaryjnym, a żółty sygnałem ostrzegawczym, co odpowiada wymaganiom normy iec 73 / din en 60073 / Vde 0199 pod 
tytułem “Kodowanie urządzeń sygnalizacyjnych i elementów obsługi za pomocą kolorów i pozostałych metod“.
informacje na temat optycznych sygnalizatorów zagrożenia znajdują się w normach:
en 60825-1 Bezpieczeństwo przed promieniowaniem pochodzącym od urządzeń laserowych, identyczne iec 825 i din-Vde 0837
din en 54  instalacje sygnalizacji pożarowej
din 54113-2 zasady ochrony przed promieniowaniem w zastosowaniach technicznych w urządzeniach rentgenowskich do 500 kV
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Przepisy i normy eksploatacji dźwigów
DIN-EN 13000:2004-09  
Dźwigi – dźwigi mobilne

Ostrzeżenia optyczne dla kierowcy 
(en 842) w przypadku 

- zbliżania się do granicy nośności (przy 90-98,5% nośności dopuszczalnej)
- sygnalizacji zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego
- mostkowania zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego

DIN-EN 14439:2006  
Bezpieczeństwo – 
dźwigi wieżowe

Ostrzeżenia optyczne wydawane 
przez kierowcę (en 457) dla osób 
znajdujących się pobliżu w przypadku 

- sterowania zdalnego – zielone światło ciągłe
- system antykolizyjnego – białe światło migające
- rotacji (w pewnych przypadkach na żądanie miejscowych urzędów) zielonego światła migające

Ostrzeżenia optyczne dla kierowcy 
(en 842) w przypadku 

- zbliżania się do granicy nośności (przy 90-98,5% nośności dopuszczalnej) – 
  żółte światło ciągłe
- ostrzeżenia przed silnym wiatrem i alarm – żółte światło migające i czerwone światło migające

Numery artykułów Quadro LED-TL Quadro LED-TLi (z czujnik światła)
Kolor pokrywy Napięcie znamionowe 115/230 V ac 24 V dc 115/230 V ac 24 V dc

czerwony / żółty / zielony 211 06 64 0 008 211 06 63 0 008 211 07 64 0 008 211 07 63 0 008

żółty 211 06 64 3 000 211 06 63 3 000 211 07 64 3 000 211 07 63 3 000

czerwony 211 06 64 5 000 211 06 63 5 000 211 07 64 5 000 211 07 63 5 000

zielony 211 06 64 6 000 211 06 63 6 000 211 07 64 6 000 211 07 63 6 000

numery artykułu pozostałych kombinacji na życzenie

Dane mechaniczne Quadro LED-TL
Rodzaj pracy światło ciągłe led

Żarówki wysokowydajny kompleks diod świetlnych

Natężenie światła (DIN 5037) > 80 cd

Kolor pokrywy czerwony / żółty / zielony

Temperatura robocza - 30 °c ... + 55 °c

Temperatura składowania - 40 °c ... + 70 °c

Wilgotność względna 95%

Rodzaj ochrony według EN 60529 ip 66; iK 08 (en 50102), montaż dowolna

Czas załączania 100%

Żywotność żarówki > 50.000 h

Materiał
pokrywa poliwęglan (pc), odporność na działanie ultrafioletu

obudowa poliwęglan (pc), odporność na działanie ultrafioletu, ral 7035

Przepust kablowy M20/M32 boczne, weitere prägungen vorbereitet

Zaciski przyłączeniowe pałąk sprężysty 0,08 – 2,5 mm2 (in der roten leuchte)

Montaż zewnętrzne szyny montażowe lub otwory wewnętrzne

Masa 1,32 kg

19,5 4 x ø 4,5
□ 113,5

czujnik światła
(opcja)

Opcje / Osprzęt

Złącze 
obudowy

Numer artykułu:
281 12 00 0 003


