Traffic Systems

HIG Signaalgevers

NEN-EN12966
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Maak kennis met de nieuwe generatie signaalgevers van HIG. Of het nu gaat om vrij
programmeerbare signaalgevers, voorgedefinieerde LED signaalgevers of full color LED displays voor
binnen of buiten, HIG Traffic Systems kan een antwoord geven op al uw vragen over dynamische
informatiedisplays.

Vrij programmeerbare signaalgevers
Met de vrij programmeerbare (vol matrix) signaalgevers van
HIG Traffic Systems kunt u verschillende boodschappen aan
weggebruikers overbrengen. In de signaalgevers kunnen
diverse afbeeldingen, figuren waaronder verkeersborden, of
teksten worden opgeslagen die worden weergegeven op de
momenten dat u of het bovenliggende systeem dat verlangt.
Ook kunnen flashers die knipperen volgens de Rijkswaterstaat

richtlijnen aan de boodschappen worden toegevoegd.
Aansturing kan op verschillende manieren, waaronder profibus
volgens RWS-eisen, modbus TCP/IP en I/O.

Voorgedefinieerde signaalgevers
Indien vrij programmeerbare signaalgevers niet noodzakelijk zijn
kunt u ervoor kiezen om voorgedefinieerde signaalgevers toe
te passen. Als er bijvoorbeeld slechts enkele figuren moeten
kunnen worden getoond kan worden volstaan met een voorgedefinieerde signaalgever, wat een gunstig effect heeft op de
aanschafwaarde van een signaalgever. Op basis van uw eisen
en wensen stellen we een ontwerp op wat ter goedkeuring
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wordt voorgelegd waarna de signaalgever in productie zal
worden genomen. Dit kan een standaard signaalgever zijn
conform afmetingen en figuren volgens de RWS-eisen of een
maatwerk oplossing.

Materiaal
Aluminium zeewaterbestendige behuizing
Aansluitspanning
230V
Systeem
• Dimbaar aan de hand van lichtsensor of gestuurd;
Indien van toepassing flashers, conform RWSknipperpatroon: 2 seconden; bovenste twee aan 600 msec,
onderste twee aan, 600 msec, alles uit 800 msec.
• Connectoren: Harting of anders op verzoek
• Communicatie: I/O, Modbus TCP/IP, Profibus conform RWSeisen
• Zelfdiagnose: Continue: LED Strings en Controller fouten

Backoffice HIG Traffic Net
De signaalgevers kunnen worden uitgerust met een draadloze
communicatiemodule die in verbinding staat met de HIG
Traffic Net backoffice (HTN). HTN is ontwikkeld om de
Servicedesk van HIG en gebruikers op een gebruiksvriendelijke
manier inzage te geven in status van systemen in het veld
en voor het eventueel aanpassen van beeldstanden op
afstand. De Servicedesk van HIG beschikt over een 24/7
storingswachtdienst en is in staat om een storing snel en
adequaat op te lossen. Iedere gebruiker van HTN krijgt met
behulp van een eigen loginnaam en wachtwoord toegang
tot haar of zijn systemen. Zo krijgt u als gebruiker onder
andere informatie beschikbaar over de systeemstatus en de
weergegeven beeldstand.

De volgende normen zijn van toepassing
• NEN-EN-IEC 61000
• NEN-EN-12966-1 + A1
• Richtlijn 2004/108 / EC and NEN-EN-IEC 61000
• Certificate of RoHS
Toepassingen
• Rijstrooksignalering
• Busbanen
• Tunnels
• Parkeergarages
• Mobiele wegafzettingen
• Tolpleinen
• Digital Signing
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