
 
 

 

Lyssignal til ensrettet, T-kryds og firbenet trafikkryds 

MPB 1400  

• Ny billig transportabel trafik signal system til ensrettet trafik med kvarts kontrol 

• Yderligere identiske signal hoveder kan tilføjes systemet for at opgradere til t-kryds og 4-

benet trafikkryds. 

• Enkel og nem håndtering, med infrarød fjernbetjening. 

• Mulighed for programstyring på følgende sprog; engelsk, tysk, spansk, fransk, hollandsk, 

italiensk eller tyrkisk. 

• Halogen pærer som standard, LED teknologi efter ønske. 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye MPB 1400 er en billig transportabel trafik signal system med al teknologi. Standard 

systemet er beregnet til ensrettet trafikeret veje, yderligere identiske signal hoveder kan tilsluttes 

så systemet kan bruges ved t-kryds og trafikkryds. 

MPB 1400 er produceret i henhold til standarderne for VDE 0832 og RiLSA for kvarts kontrolleret 

systemer. Når systemet bruges til kontrol af ensrettet trafik svarer det til klasse A tysk tekniske 

leveringsbetingelser - PortableTraffic Signal Systems 97 (TL-LSA97). 
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Enkel og nem betjening på 7 sprog 

 

Nem betjening og et 

ukompliceret kontrol system 

på 7 forskellige sprog, 

sammen med muligheden 

for at opgradere systemet til 

brug ved t-kryds og 

trafikkryds, disse er blot 

nogen af nøgleordene for 

det nye MPB 1400. 

Alle indstillinger er justeret 

ved hjælp af infrarød 

fjernbetjening som er kodet 

til at forhindre uautoriseret 

interferens. En enkelt 

kontrol enhed kan bruges til 

og kontrollere alle signal 

hoveder. MPB 1400 kan 

sættes til universel brug: 

med blot to systemer kan 

du kontrollere ensrettet 

trafik på forskellige steder 

på én og samme dag, eller 

bruge systemet sammen 

en anden dag til trafikkryds. 

De nødvendige parametre 

bliver tjekket internt i kontrol 

enheden sådan at hele 

systemet er virkelig enkelt 

og betjene, du skal blot 

indtaste den ønskede 

grønne og røde periode på 

op til 999 sekunder for hver 

enkelt signal hoved, send 

dataene, og det er det. 

Endvidere skal nævnes at  

 

 

 

 

i forlængelse af kvarts 

programmet, er det også 

muligt og indstille til 

følgende; manuel drift med 

konstant rødt, konstant 

grønt, blinkende gult som 

advarsel og lamper OFF – 

ideelt f.eks. når der skal 

fældes træer eller når det er 

nødvendigt med en manuel 

indgriben i systemet. 

Brugeren bliver guidet 

gennem menuen i deres 

ønskede sprog valg;  

 

Nem og enkel og bruge, 

fjernbetjeningen til den nye 

MPB 1400 guider brugeren 

gennem menuen i 7 forskellige 

sprog, og kan programmeres 

til at styre et hvert antal signal 

hoveder 

 

 

 

 

Engelsk, Tysk, Fransk, 

Italiensk, Spansk, 

Hollandsk eller Tyrkisk. 

Andre sprog er tilgængelige 

ved efterspørgsel. 

Standardversionen af MPB 

1400 har modsat polar 

beskyttelse og spændings 

beskyttelse, nat reduktion, 

data buffer ved skift af 

batteri og almindelig 

halogen pærer, systemet 

kan også købes med LED 

teknologi. 

Dette er dog ikke de eneste 

enestående funktioner ved 

MPB 1400, det robuste men 

stadig lette batteri trailer 

med solide gummi hjul gør 

transport nemt og hurtigt. 

Vores gennemprøvede 

modul kasse holder udgifter 

til reservedele nede ved 

reparationer da de kun er 

de defekte dele som skal 

skiftes.  

MPB 1400 - det billige og 

enkle trafik signal system til 

mange forskellige 

brugssteder. 
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Tekniske data for MPB 1400 

 

Driftsspænding Ca. 9…14Vdc (elektronisk ON/OFF, modsat polar beskyttelse, 
spændings beskyttelse) 

El forbrug (ca.) Dag drift, 0,8A per signal hoved (halogen) eller 0,16A (LED) 
Nat drift, 0,46A per signal hoved (halogen) eller 0,09A (LED) 

Pærer 12V/10W halogen eller energi besparende LED ved efterspørgsel 
Program 
indstillinger 

Fikset drift for ensrettet trafik, t-kryds og trafikkryds, manuel drift med 
konstant rødt, konstant grønt, blinkende gult og Lamper OFF 
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