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OPIS ZEWNĘTRZNY:    

Sygnalizator wykonany jest z tworzywa typu HDPE wzmacnianego koloru ciemno-
popielatego. Konstrukcję nośną komory stanowi blacha stalowa ,ocynkowana  do której wspawane są 
wszystkie śruby potrzebne do zamocowania samego sygnalizatora na słupie lub wysięgniku a zarazem 
gwarantują dobrą przewodność dla przewodu PE. 

Część czołowa – sygnalizacyjna-  również wykonana jest z tworzywa HDPE wzmacnianego , 
daszki przeciw słoneczne wykonane są z blachy aluminiowej malowane proszkowo na kolor czarny-
półmat . Elementy optyczne w płycie czołowej są wykonane z poliwęglanu o wysokiej odporności na 
promienie UV (sunlive) co gwarantuje właściwą jasność świecenia przez długie lata. Obie części 
skręcane są za pomocą 6 śrub M-4 ze stali nierdzewnej. Mocowanie do słupa lub wysięgnika nad 
jezdnią realizuje się za pomocą standardowych taśm ściągających poprzez ząbkowane jarzmo 
mocowane za pomocą 4-ch śrub do tylnej ściany komory.  

PARAMETRY PRACY:         

Sygnalizator przeznaczony jest do sterowania ruchem tramwajowym w warunkach jakie 
określa zał. 3 Dz. U. Nr 220,poz. 2181 z dnia 23 grudzień 2003r. punkt 6.2.9 . Oferowany sygnalizator 
w pełnym zakresie spełnia wymagania w/w załącznika a jego podstawową zaletą jest nie budząca 
wątpliwości rozróżnialność  świecenia poszczególnych sekwencji kierunków jazdy tramwaju nawet 
w przypadku padania promieni słonecznych na elementy świetlne sygnalizatora pod kątem prostym 
(w godz. rannych i wieczornych). Zaleta ta wyraźnie odróżnia naszą konstrukcję od obecnie 
stosowanych na rynku w przypadku których nisko świecące słońce powoduje praktycznie nie 
rozróżnialność  włączonych sekwencji kierunku jazdy.  

PARAMETRY TECHNICZNE:       

Mając na uwadze fakt że większość sterowników stosowanych w kraju nie jest przystosowana 
do wymogów stawianych przez najnowszą instrukcję ( zał. 3 ) ,opracowane zostały dwa rozwiązania 
sterowania sekwencjami sygnalizatora STT: 
1. Wersja z jednym transformatorem która wymaga stałego zasilania i podanie fazy pod określony 

zacisk  , wyzwala daną sekwencje kierunku jazdy przypisaną do danego zacisku na płytce. Istnieje 
możliwość nieco innej wersji (jak w Wrocławiu) a mianowicie stałe zasilanie wyzwala sekwencję 
„ STOP” i wówczas zacisk na płytce z tą sekwencją jest zablokowany. Wersja ta jest nie zgodna 
z w/w załącznikiem  ze względu na brak kontroli nad poszczególnymi matrycami co jest 
wymogiem stawianym w najnowszej instrukcji. 

2. Wersją właściwą , zgodną z instrukcją jest wersja z czterema transformatorami – zasilaczami 
dającą pełną kontrolę nad poszczególnymi punktami świetlnymi gdzie sekwencje kierunku jazdy 
,wyzwalane są bezpośrednio przez sam sterownik sygnalizacji . Dotychczas ta wersja została 
przetestowana z wynikiem pozytywnym pod kątem współpracy z takimi sterownikami jak: ASR- 
(ZIR Bytom) w Bydgoszczy i MSR 2000 i Vialis ( Przeźmierowo) w Poznaniu . 

3. Uwzględniając różne zaawansowanie technologiczne stosowanych w Polsce sterowników i ich  
możliwości  a zwłaszcza kontroli prądowej poszczególnych kanałów świetlnych, wymóg stawiany 
przez w/w zał. 3 ( matryca LED jest uznana za sprawną jeżeli do 20 % LED-ów jest niesprawnych) 
został rozwiązany poprzez kontrolę wewnętrzną  układu zasilacza i w momencie kiedy nastąpi 
uszkodzenie powyżej 20% LED wówczas nastąpi przepalenie bezpiecznika topikowego po stronie 
pierwotnej zasilacza (200mA) co skutkuje przerwą w obwodzie zasilania . Tak ewidentna zmiana 
jest do wykrycia przez najmniej zaawansowany technologicznie sterownik a dzięki takiemu 
rozwiązaniu jesteśmy w stanie dopasować się do każdego sterownika .  



DANE TECHNICZNE: 

1. Ciężar -     6,8 kg 
2. Stopień ochrony    IP 54 
3. Stopień szczelności     IP 67 
4. Zasilanie i sterowanie    230VAC 
5. Pobór mocy (1 kanał)   4- 15 W 
6. Światłość (1 kanał)     230 cd 
7. Barwa biała – określona punktami ACIK oraz ABJK zawartych w tabeli instrukcji.(zał. 3) 
8. Złącza dwuczłonowe (gniazdo-wtyk) typu WAGO lub inne rozwiązania zalecane przez odbiorcę.  

 


