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General forklaring for lyssignalsystemer: 

Signal sikkerhed: 

Direktiverne for VDE, TL-LSA 97 og RiLSA beskriver bl.a. reglerne for transportable byggeplads 

trafik signal systemer. 

De ovenstående direktiver bekendtgør at der ikke er behov for signal sikkerhed funktioner i 

henhold til RiLSA og VDE 0832 ved byggeplads steder med ensrettet trafik regulering og en fart på 

maksimalt 30 km/t, så længe at myndighederne ikke har pålagt nogen andre krav om sikkerhed. 

 Alle andre byggeplads trafik signal systemer som bruges til og regulere trafik ved t-kryds, trafik 

kryds eller fodgænger overgange skal udstyres med et signal sikkerhed funktion i henhold til RiLSA 

og VDE 0832 og også TL-LSA 97. 

Denne sikkerheds funktion har et feedback system som kan transmitteres enten via radio eller 

kabel. Radio kontrolleret trafik signaler bruger top kvalitets radio moduler som er blevet testet af 

German Federal Network Agency for elektricitet, gas, telekommunikation, post og bane trafik 

(kendt som TP). 

Traffics producent Peter Berghaus GmbH producerer og leverer Lyssignalsystemer med eller 

uden signal sikkerheds funktioner. 
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Håndholdt boks MPB 1400 

Den håndholdte boks bruges til hurtig og enkel programmering af signal system MPB 1400, den 

håndholdte boks indeholder de nødvendige input og guider dig nemt gennem menuen. 

Engelsk er allerede installeret når boksen leveres. Hvis du skulle ønske menuen på et andet sprog 

kan du ændre dette. 

Skifte sprog: 

For at skifte sprog skal du trykke på knap 1+2+4+ON samtidig på den slukkede håndholdte boks, 

hold knapperne nede i 5 sekunder indtil boksen tænder sig selv og menuen for at vælge sprog 

kommer frem. Brug nu knap 1 eller 3 til at vælge det ønskede sprog. Tryk knap 4 for at bekræfte dit 

valg (Andre sprog kan installeres mod ønske). 

Knap funktioner: 

ON: tænder for den håndholdte boks, tryk og hold i 2 sekunder for at tænde for lyset. 

1: navigerer til venstre i menuen eller sænker værdierne. 

3: navigerer til højre i menuen eller øger værdierne. 

2: går tilbage i menuen. 

4: går fremad i menuen eller bekræfter input. 

Man: aktiverer den manuelle drift. 

OK: start knap og specielle funktioner. 

Strømforsyningen til den håndholdte boks består af et 9V blok batteri. Vær opmærksom på at købe 

et kvalitetsbatteri i alkaline når skærmen viser, gammelt batteri/lavt batteri. Batteriet skal skiftes 

senest når skærmen viser fladt batteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@traffics.dk
http://www.traffics.dk


 
 
 
 

Signal system type MPB 1400 

 

Vores kvarts kontrolleret trafik signal system type MPB 1400 kan bruges til og regulere trafik ved 

byggepladser med ensrettet regulerende trafik, t-kryds eller vej kryds. 

Længden på de røde og grønne faser kan justeres individuelt helt ned til det sidste sekund for alle 

signaler – så fleksibelt er dette nye system. 

For at starte systemet op skal du gøre følgende: 

1. Udstyr signal hovedet med 12V strøm ved at placere batterierne eller en N1 type strøm i batteri 

boksen. Vær opmærksom på at polerne vender korrekt. Signal hovederne tænder automatisk 

(automatisk on/off knap). 

2. Signal systemerne viser nu blinkende gult. 

3. Hvis signal systemerne er placeret ved siden af hinanden skal du være opmærksom på at de er 

placeret med intervaller af ca. 3 meter. Dette er for at sikre at det infrarøde signal fra den 

håndholdte boks kan betjene hvert enkelt signal system. 

Data kan indtastes i boksen på hvert tidspunkt endda et andet sted og tid end hvor signal 

systemerne er placeret. Venligst gør følgende: 

Reguler ensrettet trafik: 

1. Tryk On for at tænde for boksen. Tryk On igen og hold i 2 sekunder for at få skærmen til og vise 

lys tændt hvis dette er hvad der ønskes. 

2. Boksen præsenterer nu sig selv: 

Berghaus MPB 1400   Kvartssystem   Engelsk v.1.00c 

Skærmen vil nu vise et menupunkt >Choose< 

Choose <> ensrettet (one-way) 

Tryk 1 eller 3 for at ændre på værdierne eller lave et valg (højre/venstre). Brug 2 og 4 for at bladre 

gennem menuen. 2 går du tilbage med og 4 går du fremad med i menuen, og du bruger også 4 til 

at bekræfte dine valg. 

Ved første opstart venligst brug 2 for at tjekke for de specifikke nationale indstillinger for den

røde/gule fase og den gule fase (dvs. rød/gul= 2 sekund, gul= 4 sekunder). Disse tids indstillinger

vil nu være gemt som en basis indstilling for alle fremtidige indstillinger. Som en regel vil dette

betyde at du ikke skal ændre disse indstillinger mere. Tryk 4 flere gange for at returnere til menu

punktet >Choose<
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6. I menu punktet >Choose< brug 1 eller 3 til at vælge den ønskede trafik kontrol type, f.eks. 

ensrettet (bruges ved megen trafik ved ensrettet regulerende trafik) 

Choose <> One-way 

7. Tryk 4 for at bekræfte din indstilling (dvs. ensrettet / one-way) og bevæg dig derefter til det

næste menu punkt. Indtast den røde fase (dvs. indiker de værdier som er nævnt i tabellen på side

10 i disse instruktioner eller den sticker som sidder på boksen) som >Rød 1< og >Rød 2<

Rød 1 => 16 sekunder   Rød 2 => 16 sekunder 

8. Tryk 4 for at gå til punkt >Rød 2<, indtast den ønskede røde fase som beskrevet oven for. 

9. Tryk 4 for at bekræfte din indtastning og gå til næste menu punkt >Grøn 1< 

Anbefaling: ved let trafik indtast 15 til 20 sekunder, ved medium trafik 30 til 40 sekunder og ved 

megen trafik 50 til 70 sekunder for grøn 1 og grøn 2. Du kan selvfølgelig vælge forskellige grønne 

tider i hver retning. 

Juster den ønskede tid ved brug af 1 og 3. Gør nu det samme for grøn 2 og tryk 4 for at bekræfte 

dine valg. 

Grøn 1 => 20 sekunder   Grøn 2 => 20 sekunder 

Dette er alt hvad der behøves for at regulere ensrettet trafik. 

Skærmen viser nu: 

Start 1>Ok< 

Gå nu til det signal som du ønsker skal være signal 1, hold fronten på den håndholdte boks på en 

afstand af ca. 1 meter til kontrol enheden under det grønne kammer, tryk Ok. 

LED skærmen på kontrollen vil nu begynde og blinke ved modtagelse. Signal 1 vil nu starte 

programmet, signal hovedet starter med og lyse og den håndholdte boks viser nu: 

Started (startet)? Yes (ja) >Ok<  

Hvis signal 1 er startet op tryk ok for at bekræfte, ellers tryk 2 for at gå et skridt tilbage i menuen. 

Du kan så starte programmeringen af signal 1 forfra. Det kan måske hjælpe og reducere afstanden 

mellem signalet og boksen når du sender data, eller ændre lidt ved vinklen til systemet hvis signal 

1 ikke starter. 

Hvis du har trykket Ok som bekræftelse har du nu op til 15 minutter til og programmere det andet 

signal. Skærmen vil nu vise: 

Start 2 >Ok< 

Programmer nu det andet signal som beskrevet ovenfor. Tjek nu om det andet signal er startet. 

Started (startet)? Yes (ja) >Ok< 
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Tryk Ok for at bekræfte, du kan nu slukke den håndholdte boks og bruge den til og programmere 

andre MPB 1400 signaler som er placeret andre steder. 

Box Off? (sluk boks) >Ok< 

Signal systemet er nu blevet programmeret succesfuldt med de data som du indtastede tidligere i 

den håndholdte boks, regulering af ensrettet trafik er nu startet. 

Venligst læs de næste sider for information om hvordan du programmerer signalet til trafik 

regulering af t-kryds og vej kryds med eller uden parallelle signal hoveder. 

 

T-kryds: 

1. I menu punktet >Choose< brug 1 eller 3 for at vælge den ønskede type af trafik kontrol, f.eks. t -

kryds (fungerer som trafik signal system ved t-kryds) 

Choose <> t-kryds (T-junct.) 

2. Tryk 4 for at bekræfte dit valg (dvs. t-kryds) og gå til det næste menu punkt. Brug 1 og 3 til og 

indstille den røde fase som >Rød 1< og >Rød 3< 

Rød 1 => 16 sekunder   Rød 3 => 16 sekunder 

3. Tryk 4 for at bekræfte dine valg og gå til det næste menu punkt >Grøn 1<. Brug 1 og 3 til og 

justere den ønskede grønne fase, fortsæt nu på samme måde for >Grøn 2< og >Grøn 3< tryk 4 for 

at bekræfte indtastningerne. 

Grøn 1 => 20 sekunder   Grøn 3 => 20 sekunder 

Dette færdiggør dine indstillinger for trafik regulering ved t-kryds, du kan nu programmere 

signalerne som beskrevet på side 5. 

 

Vej kryds: 

1. I menu punktet >Choose< brug 1 eller 3 til at vælge den ønskede type af trafik regulering, dvs. 

vej kryds (fungerer som trafik signal system ved vej kryds) 

Choose <> crossrds (vej kryds) 

Nu skal du indstille de røde og grønne faser som beskrevet ovenfor, denne gang skal du indtaste 

fire værdier for rød (1-4) og for grøn (1-4) 

Dette færdiggør dine indstillinger for trafik regulering ved vej kryds, du kan nu programmere 

signalerne som beskrevet på side 5. 
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Parallelle signal hoveder: 

Hvis flere signal systemer skal virke på den venstre side af vejbanen, eller hvis to synkroniseret 

signal systemer skal virke på den modsatte side kan du bruge parallel signal system til dette. 

Synkroniseret parallel signal system kan programmeres til trafik regulering ved ensrettet trafik, t-

kryds og vej kryds. 

For at indstille dette, skal du først tænde den håndholdte boks, herefter skal du aktivere 

undermenuen parallelle signal hoveder ”par. sig.” for at gøre dette tryk 2 for at gå tilbage i menuen 

indtil du finder 

Par.sig.no 

På displayet trykker du nu 3 for at aktivere indtastningerne for parallelle signal hoveder (tryk 1 og 

du vil deaktivere dette valg). Skærmen viser nu 

Par.sig.yes 

Tryk 4 for at gå videre i menuen, du skal nu indtaste de ønskede tids faser i henhold til tidligere 

nævnt procedure. Du kan indtaste tids faser for op til maksimalt 9 synkroniseret signal hoveder i 

hver gruppe. 

Group 1 SigHd 2 > Group 4 SigHd 9 

Efter at have indtastet det nødvendige antal af parallelle signal hoveder i de ønskede grupper, kan 

du nu programmere dem, du vil nu se menuen for hver signal hoved. 

Start 1H1 >ok< 

1H1 betyder gruppe 1 signal hoved 1, tryk >ok< for at starte med at overføre data til hvert signal 

hoved. Venligst tjek proceduren som beskrevet ovenfor og bekræft med følgende. 

Started? Yes >ok< 

Dette færdiggør dine indstillinger til trafik regulering med parallelle signal hoveder, tryk >ok< for at 

slukke for den håndholdte boks. 
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Speciale drift programmer: 

Når den håndholdte boks er slukket, tryk på ”man” og ”on” på samme tid for at åbne menuen for 

specielle drift programmer. Når boksen er tændt skal du holde på ”man” i minimum 5 sekunder. 

Skærmen viser 

Manual op. 

Brug 3 til og gennemse mulighederne, 1 vil bringe dig tilbage til første mulighed. For at komme ud 

af manual programmering tast 2. 

Auto >ok< 

Tryk >ok< ved hvert signal hoved. 

Blinkende: 

Vælg 

Flashing (blinkende) >Ok< 

I den håndholdte boks, det valgte signal hoved blinker nu gult, gentag indtastningen ved det andet 

signal hoved. For at stoppe blinkende drift skift tilbage til automatisk som nævnt ovenfor. 

Lamper slukket/mørk: 

Vælg 

Dark (mørk) >Ok< 

I den håndholdte boks, de valgte signal hoveder skifter til mørk (lamper slukket om natten), alle 

signal hoveder slukker eller forbliver mørke, gentag indtastningen ved det andet signal hoved. For 

at stoppe mørk drift skal du skifte tilbage til automatisk som nævnt ovenfor. 

Konstant rød: 

Vælg 

Red (rød) >Ok< 

I den håndholdte boks, de valgte signal hoveder skifter til at lyse rødt konstant (f.eks. ved fældning 

af træer, eller biler som skal ind og ud af byggeplads området). 

BEMÆRK: Du skal aktivere en defineret status på begge signal hoveder for at undgå 

misforståelser ved trafik reguleringen. F.eks. hvis du sætter signal hoved 1 til konstant rød, skal du 

sætte signal hoved 2 enten son konstant rød eller konstant grøn. Husk og indtaste den ønskede 

drift på det andet signal hoved. For at stoppe med at lyse konstant rødt, skal du vende tilbage til 

automatisk som nævnt tidligere. 

 

 

 

mailto:mail@traffics.dk
http://www.traffics.dk


 
 
 

 

Konstant grøn: 

Vælg 

Green (grøn) >Ok< 

I den håndholdte boks, det valgte signal hoved skifter til og lyse grønt konstant (f.eks. for at 

afhjælpe trafik propper) 

BEMÆRK: Du skal aktivere en defineret status på begge signal hoveder for at undgå 

misforståelser ved trafik reguleringen. F.eks. hvis du sætter signal hoved 1 til at lyse konstant grøn 

skal du sætte signal hoved 2 til at lyse konstant rød. Husk og indtaste den ønskede drift på det 

andet signal hoved. For at stoppe med at lyse konstant grøn, skal du vende tilbage til automatisk 

som nævnt tidligere. 

Automatisk: 

For at komme ud af manual drift skal du trykke >Ok< ved hvert signal hoved 

Auto >Ok< 

Nu kan du slukke den håndholdte boks. Brug 2 eller 4 for at gå til menuen Boks Off og tryk ok for 

at bekræfte. Den håndholdte boks slukker nu. 

Box Off? (sluk boks) >Ok< 
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General information: 

Forklaring af LED skærm: 

Kontrol systemet på hvert trafik signal system indeholder flere farvet LED som giver følgende 

informationer: 

LED gul ikke tændt = Fuldt opladet batteri 
LED konstant gul = Batteri advarsel fra ca. 10,5V 
LED hurtig blinkende gul = Fladt signal (mørk signal), skift 

batteri indenfor 5 minutter 
ellers vil alle programmerede 
data blive slettet 

LED langsom blinkende gul = Manuel drift blinker gult 
LED konstant rød = Manuel drift lyser konstant rød 
LED blinker rød = Rød pære i stykker, udskift 

pæren i det røde kammer 
LED rød/grøn (orange) = Manuel drift mørk (lamper 

slukket) 
 

Når trafik signalerne skifter fra grøn til gul, vil den grønne LED ved det signal hoved som er 

programmeret som signal hoved nr. 1 blinke 1 gang, 2 gange ved signal hoved nr. 2, 3 gange ved 

signal hoved nr. 3 osv. Dette viser hvordan de forskellige signal hoveder er blevet programmeret 

(synkroniseret). 

Batteri skift: 

Når batteriet er nede på et strøm niveau af ca. 9V, vil signal hovedet slukke lampen. Udskift 

batteriet med et fuldt opladet 12V/170Ah batteri, du finder batterierne i kassen i bunden af signal 

hovederne. Systemet vil vedblive med at fungere som programmeret efter udskiftning af batteriet. 

Det må ikke tage længere tid end 5 minutter og skifte batterier da du ellers skal omprogrammere 

signal hovederne. 

Midlertidig afbrydelse af drift: 

Hvis systemet skal bringes midlertidigt ud af drift, uden at programmeringen bliver slettet, skal du 

sætte begge signal hoveder til mørk (dark), du må ikke afbryde batterierne. Det indtastede 

program vil vedblive med og fungere internt ved hjælp af den tilsluttede el forsyning. 

Længerevarende afbrydelse af drift: 

Hvis systemet afbrydes i en længere periode skal du afbryde batterierne i begge batteri bokse, 

systemet vil slukke 5 minutter at batterierne er afbrudt, den hurtige gule blinkende LED slukker 

også. Systemet skal programmeres igen ved næste brug. 

Automatisk fotocelle/tusmørke dæmper: 
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Signal hoveder af typen MPB 1400 er udstyret med en automatisk fotocelle/tusmørke dæmper, 

dette forlænger batteriernes levetid. 

Bruger password: 

For at undgå manipulering af MPB 1400 og undgå indblanding mens systemet kører kan du 

bestemme din egen individuelle kode fra 0 til 999. For at lave denne kode, skal du først tænde for 

den håndholdte boks, derefter skal du trykke på 2 for at komme til ”user code (bruger password)” 

menu. Brug 1 og 3 til at udvælge din personlige kode. Fra nu af skal signal koden altid 

programmeres med den samme bruger kode (eller med den samme håndholdte boks). For at skifte 

kode, skal du afbryde batterierne fra signal hovedet og vente i ca. 5 minutter indtil den hurtig gule 

blinkende LED er slukket. Systemet vil nu acceptere en ny kode. Ved levering er koden 0, denne 

kan altid ændres. 

Tabel for at justere de røde tids faser (anbefales:) 

Rød fase trød (s)          (inklusiv en sikkerheds fase af 4 sekunder) 

Konstruktions længde (m) Sikkerheds fart (km/t) 
18 30 40 50 

50 14 10 9 8 
100 24 16 13 12 
150 34 22 18 15 
200 44 28 22 19 
250 54 34 27 22 
300 64 40 31 26 
350 74 46 36 30 
400 84 52 40 33 
450 94 58 44 37 
500  64 49 40 
600   58 48 
700   67 55 

 

Trød= konstruktions længde (m) / sikkerhedsfart (km/t) * 3,6 (+ 4 sekunders sikkerhed fase) 
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Udskift PCB i kontrol enheden: 

 

Åben kontrol enheden under det grønne kammer ved at de 2 Phillips skruer på fronten ca. 2/3 af. 

Fjern nu forsigtigt front panelet ved at gribe de to skruer. 

Når du skal sætte front panelet på igen senere, skal du være opmærksom på at forseglingen i 

kontrol enheden er korrekt placeret. Før du strammer de 2 Phillips skruer igen skal du presse på 

alle fire hjørner af front panelet med fingerspidserne. På denne måde er du sikker på at 

frontpanelet er rigtig forseglet på kontrol enheden. 

 

Når du skifter PCB i kontrol enheden pga. en fejl skal du tilslutte kontrol ledningerne som følgende: 

Lednings farver  
Violet + grå + grå/pink GND LED 

Sort + hvid + pink Lamper + 
Grøn Grøn - 
Gul Gul - 
Rød Rød - 
Blå - Input 

Brun + 12Vdc 
 

Kontrol PCB er udstyret med almindelige batterier (kan ikke oplades) denne opretholder 

programmeringen når hoved batteriet skiftes. 

For sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi at du skifter disse batterier hver 12 måned, brug top 

kvalitets alkaline mikro batterier AAA. 

 

Udskift halogen pærer: 

Halogen pærerne kan udskiftes hurtigt uden brug af specielt værktøj, alt hvad du skal bruge er en 

medium størrelse flad skruetrækker. 

Åben det signal hoved kammer som det drejer sig om ved at bruge skruetrækkeren til at presse ind 

de to klips på den højre front side af kontrol døren så døren kan åbnes. Du ser nu på bagsiden af 

reflektoren, du kan se fire røde ringe som holder på kanten af reflektoren, løft nu disse ringe af 

reflektoren (uden brug af værktøj) ved blot at bøje dem. Reflektoren kan nu fjernes og du kan 

trække halogen pæren ud. 

Udskift den ødelagte pære (12V/10W/G4). Placer reflektoren i signal hoved døren og pres ringene 

ned om kanten på den igen. Luk nu signal hoved døren indtil den fanger klipsene, det er alt. 
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Aluminium trafik signal holder: 

Forseglings låg 

Stramme skru til signal hoved x2 

Monterings pæl, justerbar 

Hjul med gummi belægning 

Dør til batterikasser 
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Reservedele liste: 

Produkt: Trafik signal system type MPB 1400 

Produkt gruppe: Reservedele 

Bestillings 
nr.  

Produkt beskrivelse 

ESP 750 Kontrol PCB til signal system MPB 1400 
EP 6048 Kontrol enhed til MPB 1400 med forsegling, uden holder 
EP 6047 Holder til kontrol enhed MPB 1400 
EP 6048 A Gummi forsegling til kontrol enhed MPB 1400 
PB 1450 Håndholdt boks (infrarød fjernbetjening) til MPB 1400 
ESP 760 PCB til håndholdt boks MPB 1400 
PB 1451 Kontrol enhed til håndholdt boks med nøgle, uden elektroniske moduler 
EK 0014 Kabler til MPB 1400 
EA 2100 Signal hoved, type Austria, front sort, 210 mm, 3 farvet, inklusiv ledninger til MPB 

1400 
EA 2010 Signal hoved bag panel, type Austria, 210 mm 1 del 
EA 2012 Solskærm til signal hoved, type Austria, til rød og grøn kammer, komplet 
EA 2016 S Signal hoved dør, type Austria, front sort, 210 mm, uden linser 
EA 2017 S Signal hoved dør, type Austria, front sort, 210 mm, med rød linse 
EA 2018 S Signal hoved dør, type Austria, front sort, 210 mm, med gul linse 
EA 2019 S Signal hoved dør, type Austria, front sort, 210 mm, med grøn linse 
EA 2020 Rød linse, type Austria, 210 mm 
EA 2021 Gul linse, type Austria, 210 mm 
EA 2022 Grøn linse, type Austria, 210 mm 
EA 2050 Rød/gul eller grøn linse, type Austria, 210 mm, med symbol 
A 2030 Visir, type Austria, 210 mm 
EI 0023 Reflektor, 210 mm, til halogen G4 
EI 0026 Klips til reflektor MPB 1400, halogen 
EG 0084 Fatning G4 
EG 0041 Halogen pærer 12V/10W/G4 
EH 2100 LED signal modul rød til MPB 1400 som erstatning 
EH 2110 LED signal modul gul til MPB 1400 som erstatning 
EH 2120 LED signal modul grøn til MBP 1400 som erstatning 
ES 3097 Fatning stik, 3 benet, til LED moduler til kabler 
S 3098 Stik, 3 benet, til LED modul systemer 
EK 0003 Batteri kabel, sort, 2x2,5 mm2 til MPB 1400 med ringe, uden batteri fæstner 
EI 0041 Batteri terminal (+) rød 
EI 0042 Batteri terminal (-) grøn 
A 49590 Batteri, beskyttelse kasse af aluminium til 1 batteri 
A 49600 Batteri, beskyttelse kasse af aluminium til 2 batterier 
EE 0009 Lukning til batteri kasse 
EE 0006 Hjul, solid gummi 
EE 0003 Hjul beskyttelse 
EE 0004 A Aluminium monterings pæl, til MPB 1400 
EE0014 Beskyttelse til monterings pæl 
EE 0005 Vinge skrue M 10x30 
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Garanti mod mangler 

For lyssignal udstyr fremstillet af vores firma 

Garantien dækker i 24 måneder 

I løbet af denne periode, er vi ansvarlige for alt materiale og behandlingsfejl 

der er resultatet af mangelfuld fremstilling. 

Send venligst systemer eller dele af det udstyr, som skal erstattes fragt frit eller mod betalt 

transport til vores firma. Kun de dele med fejl i materialet eller i det færdige produkt vil 

blive erstattet. Der kan ikke være krav om annullering af salg eller om nedsættelse af 

købsprisen medmindre skaden ikke kan repareres af os. 

Den tid der kræves for reparationer under garantien, vil der blive givet information om efter 

en forudgående aftale. Garantien udløber, hvis modifikationer eller reparationer er udført 

af kunden eller tredjemand uden forudgående tilladelse. Normalt slid eller skader, som er 

følge af uagtsom eller forkert håndtering er ikke omfattet af denne garanti 

Bergisch Gladbach er den juridiske retskreds ved tvister. 

 

Transport information 

Læs venligst 

Vores lyssignaludstyr skal transporteres stående. Alle signal transmission og kontrol 

enheder skal altid være lukket ordentligt og kontrol kamrene skal være lukket for at undgå 

der kommer vand ind. 

Hvis du ikke følger dette, vil garantien ikke dække 
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