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General forklaring til byggeplads trafik signal system: 

Sikkerheds funktioner for signal system: 

Direktiverne i henhold til VDE, TL-LSA97 og RiLSA beskriver bl.a. brugen af transportable 

byggeplads trafik signal systemer. 

De ovenstående direktiver fremhæver at i henhold til RiLSA og VDE 0832 er det ikke nødvendig 

med sikkerheds funktioner hvis det kun er i kortere perioder at de skal regulere trafikken (op til 4 

uger), disse skal være tydeligt markeret (sikkerheds afstand op til 50 meter) med ensrettet trafik 

regulering og en sikkerheds fart på op til 30 km/t, dette er gældende hvis de nødvendige 

myndigheder ikke har opsat andre krav og regler. 

Alle andre byggeplads trafik signal systemer som bruges til trafik regulering ved t-kryds, lys kryds 

eller fodgænger overgange skal udstyres med sikkerheds funktioner i henhold til RiLSA og VDE 

0832 og opfylde kravene i TL-LSA97. 

Dette signal sikkerheds funktion kræver en tilbage meldings funktion som kan transmitteres via 

radio eller kabel. Radio kontrolleret trafik signal systemer er udstyret med top kvalitet radio moduler 

som er testet og certificeret til CE. Under ideelle forhold har radio signalerne en rækkevidde på op 

til 2000 meter. 

Peter Berghaus GmbH udvikler og leverer byggeplads trafik signal systemer med eller uden 

sikkerheds funktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bemærk, vigtig information: 

Vær opmærksom på at det kræver en tilladelse i de fleste lande for at bruge radio 

kontrolleret trafik signal systemer, så kontakt de lokale myndigheder først. 

 

Tabel for at justere interval tiderne (sikkerheds tider) 

 

Interval tid tz (s) (i henhold til RiLSA) 

Sikkerheds afstand (m) Sikkerheds fart Vr (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  46 36 30 

400  52 40 33 

450  58 45 37 

500  64 49 40 

550   54 44 

600   58 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Introduktion 

MPB 3400 signal system er et mobilt system som er specielt beregnet til ensrettet aktiverings trafik 

regulering (ind kommende trafik system) og det består af identiske signal hoveder. Udover at det er 

fremstillet i henhold til TL-LSA97 kan det også kombineres på en sådan måde at det kan bruges til 

og regulere t-kryds og vejkryds. Ved den bil aktiverede version kommer signal hovederne udstyret 

med retningsbestemte radar detektorer som standard. Trafik systemet kan udstyres med radio, 

kabel eller kvarts kontrol eller blot med kabel og kvarts kontrol med eller uden bil aktivering. 

MPB 3400 opfylder alle overvågnings krav i henhold til VDE og RiLSA: 

 Rød overvågning 

 Grøn/grøn låsning 

 Status overvågning 

 Tids fase overvågning 

 Watchdog overvågning (computer overvågning) 

Følgende drifts programmer er mulige med MPB 3400: 

 Automatisk fikseret tid 

 Automatisk grøn tidsperiode forlængelse 

 Automatisk grøn på forlangende (basis: alle rød) 

 Alle røde til radio og kabel drift 

 Manuel drift fra enhver signal hoved til radio eller kabel drift 

 Manuel drift (konstant grøn) til kvarts drift 

 Manuel drift (konstant rød) til kvarts drift 

 Lamper slukket 

 Blinkende 

MPB 3400 er udstyret med følgende som standard: 

 Overspænding beskyttelse op til 28Vdc 

 Automatisk fotocelle (tusmørke reduktion) 

 Almindelige halogen pærer 12V/10W 

 Modsat poler beskyttelse og understrøm beskyttelse 

 Direkte radar detektorer (i VA versionen) 

Mulige ekstra udstyr til MPB 3400: 

 LED signal modul til rød/gul/grøn eller rød/grøn 

 Udstyret til 42V trafik signal system (kun et kabel til strøm forsyning og data transfer mellem 

signal hovederne) 

 Eksternt kabel håndholdt kontrol 

 Ekstern radio håndholdt kontrol 

 Forbindelse med busser (lokal offentlig transport) 

 SMS besked 



 

II. MPB 3200 front panel 

(se side 6 i pdf fil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Drift instruktioner ved vekslende en vejs trafik regulering (flaskehalse). 

Regulering af ensrettet trafik ved byggepladser mellem 50 meter og over 1000 meter kan reguleres 

med køretøjs aktiverede trafik signal system type MPB 3400. 

Følg nedenstående for at opstarte systemet: 

1. Åben det nederste kammer med den grønne linse i begge signal hoveder. Her er kontrol 

enhederne installeret sammen med informations skærm. Indstil ”rocker” knappen til ”system off” 

for begge signal hoveder. Alle signal hoveder er 100 % identiske så du kan selv bestemme hvilken 

signal hoved der skal være sender (T/S) og hvilken der skal være modtager (R/M) (med aktiv 

feedback). For at gøre dette skal du først vælge en af signal hovederne som sender (T/S) og 

indstil den til T+1R (S+1M) på Selection T/R knappen (vælg S/M), derefter skal du justere det 

andet signal hoved som modtager (R1/M). 

2. Udstyr begge signal hoveder med 12Vdc ved at tilslutte batterier eller strøm tilslutning af typen 

N1. Vær opmærksom på at polerne vender korrekt (rød er plus). 

3. Vælg den ønskede transmission type med radio/kvarts/kabel funktion knappen i begge kontrol 

enheder. 

4. Ved begge kontrol enheder dvs. ved sender (T+1R) og modtager (R1) signal hovederne skal du 

bruge knapperne til og justere sikkerheds faserne i sekunder ved hjælp af tabellen på side 4 

eller i henhold til tids fase planen ved byggepladsen. 

5. Vigtigt: 

Den ønskede sikkerheds tids fase for sende enheden (S -> M) starter med at køre når den grønne 

tidsperiode i modtager enheden er stoppet, og den ønskede sikkerheds tids fase for modtager 

enheden (S -> M) starter med og køre når den grønne tids periode i sende enheden er stoppet. 

Juster de grønne tidsperioder i sende og modtage enheden i radio, kabel eller kvarts drift. 

5a. Automatisk fikseret tids drift eller automatisk kvarts kontrol 

Juster den ønskede grønne tids periode med ”green phase in seconds” knappen på både sende 

og modtage enheden.  

Bemærk: Hvis der bruges kvarts kontrol skal sikkerhed tids fasen og den grønne tidsperiode på 

begge kontrol enheder (T+1R og R1) indstilles til de nøjagtige samme tider. 

 

 

 

 



Juster den grønne tids periode for sende og modtage enheden for følgende drift programmer for 

radio eller kabel: 

5b. Automatisk grøn fase forlængelse og automatisk forespørgsel drift 

Juster den ønskede maksimale grønne tids periode med ”gren phase in seconds” knappen på 

sende (T+1R) og modtage (R1) enheden. 

Forklaring på køretøjs aktiveret radio eller kabel drift til automatisk grøn tids periode 

forlængelse og automatisk forespørgsel drift.: 

Minimum grøn tids periode 

Dette er den tids periode som altid er indstillet også uden nogen trafik. Det er fastsat af fabrikken 

til 10 sekunder. I den automatiske forespørgsel drift vil systemet beholde indstillingerne for alle 

rød hvis der ikke er nogen køretøjer. 

Tids periode (forlængelse periode) 

Tids perioden (forlængelses periode) bruges til og forlænge den grønne tids periode ved 

slutningen af den interne fikserede indstilling for den minimale grønne tids periode. Dette kan f.eks. 

ske automatisk ved indkommende trafik som udløser radar detektorerne ved hver grønne tids 

periode. Afhængig af mængden af trafik, kan den grønne tids periode forlænges individuelt til den 

maksimale grønne tids periode indstilling. Hvis der ikke bliver registreret nogen køretøjer mellem 

den minimale og den maksimale grønne tids periode (indenfor 6 sekunder) vil den nuværende 

grønne tids fase stoppe. Tidsperioden er forindstillet fra fabrikken til 6 sekunder. 

6. Brug ”Mode” knappen til og justere den ønskede drift for begge kontrol enheder. Disse kan også 

vælges individuelt hvis behovet opstår. 

7. Indstil ”rocker” knappen til system on for begge signal hoveder. 

Begge signal hoveder vil nu kort blinke gult, derefter vil de automatisk skifte over til den ønskede 

program indstilling. 

Bemærk: 

Sikkerhedsfaserne og de grønne tids perioder til sende og modtage enheder kan også justeres 

mens systemet er i drift. Alle ændringer til sikkerheds tider og grønne tidsperioder for sende og 

modtage enheder, når systemet er i radio eller kabel drift sker automatisk mens systemet kører 

(information displayet viser en tidsbar). 

Ændringer ved kvarts kontrol skal laves direkte ved hvert signal hoved, her skal du først slukke for 

trafik signal systemet, lave ændringerne og derefter synkronisere systemet igen. 

 

 

 



Synkroniser i kvarts kontrol: 

Hvis du bruger kvarts drift skal du hver dag tjekke synkroniseringen af trafik signal systemet og 

hvis nødvendigt eftersynkronisere (se IV punkt 1). 

Juster radar detektorer i køretøjs aktivering drift: 

Du skal altid justere radar detektoren sådan at indkommende køretøjer bliver registreret korrekt, 

ellers vil systemet ikke kunne garantere for korrekt godkendelse af køretøjer. 

Du kan tjekke om justeringen er korrekt ved brug af den røde LED på fronten af radar detektorerne 

og den illustrerede LCD informations skærm på front panelet på hver kontrol enhed (skærmen 

viser + ved evaluering). 

Skift af batterier: 

Ved kvarts drift: når du skifter batterier er synkroniseringen bevaret op til 15 minutter af et internt 

batteri system, signal hovedet og informations skærmen slukker. Når det nye batteri er tilsluttet vil 

systemet automatisk skifte tilbage til det installerede drift program. 

Ved kabel eller radio drift: når du skifter batterier vil signal hovederne og informations skærmen 

slukke, den anden side skifter automatisk til rødt i et minut. Efter du har skiftet batteriet vil systemet 

automatisk skifte til alle rød, herefter vil systemet begynde normal drift igen. 

IV. Drift programmer ved vekslende en vejs trafik regulering (flaskehalse) 

1. Automatisk til kvarts kontrol 

Sæt knappen på begge kontrol enheder til nr. 3 automatisk til kvarts kontrol. Tidsfaserne er 

allerede justeret som nævnt ovenfor, signal hovederne blinker stadig. Du kan nu synkronisere trafik 

signalet. For at gøre det skal du trykke på knappen på det første signal hovedet, programmet vil nu 

starte op, ved det andet signal hoved skal du trykke på knappen i det øjeblik det første signal 

hoved skifter fra grøn til gul. I dette program vil den tidligere grønne tids periode køre i henhold til 

de fikserede indstillinger uanset hvor megen trafik der er. Trafik signal systemet vil automatisk 

indstille sikkerheds tiden på basis af de tidligere indtastede sikkerheds tider på både sende og 

modtage enheden. 

Fabriksindstillinger:  

Rød/gul fase: 1 sekund 

Gul fase: 4 sekunder 

(Dette gælder den tyske version af MPB 3400, ellers er de indtastet i henhold til de lokale 

myndigheders direktiver) 

 

 

 



2. Konstant grøn/konstant rød til kvarts kontrol (manuel drift for kvarts kontrol) 

De manuelle drift indstillinger skal justeres ved signal hovedet. 

Indstil nu drift knappen for den pågældende kontrol enhed til nr. 1 konstant grøn for kvarts kontrol, 

signal hovedet skifter nu fra det automatiske program og til og vise konstant grøn og vil vedblive 

med dette indtil et andet drift program vælges. Vær opmærksom på at det andet signal hovedet 

allerede skal være valgt til konstant rød for kvarts kontrol, nr. 2 konstant rød. 

Manuel drift er nu muligt ved og skifte mellem nr. 1 konstant grøn og nr. 2 konstant rød, det er 

også muligt og stoppe trafikken helt ved at indstille begge signal hoveder til nr. 2 konstant rød. 

3. Lamper Off 

Indstil drift knappen til nr. 4 Lamps Off på begge kontrol enheder for kvarts kontrol og kun på en 

kontrol enhed til radio eller kabel kontrol. Lamperne slukker men kontrol enheden vil stadig køre. 

For at vende tilbage til automatisk drift skal du blot sætte knappen tilbage til det ønskede drift 

program, efter et par sekunder vil systemet skifte tilbage til dette program. 

4. Blinkende 

Indstil drift knappen til nr. 5 Flashing (blinkende) på begge kontrol enheder for kvarts kontrol og 

ved en af kontrol enhederne ved radio eller kabel drift. Systemet begynder nu og blinke gult imens 

vil kontrol enheden stadig køre. For at vende tilbage til automatisk drift skal du blot sætte knappen 

tilbage til det ønskede drift program, efter et par sekunder vil systemet skifte tilbage til dette 

program. 

5. Automatisk fikseret tids drift (kun radio/kabel) 

Sæt drift knappen til nr. 6 automatisk fikseret tids drift (automatic fixed time mode) på begge 

kontrol enheder. Dette drift program bruger de tidligere justeret grønne tids perioder uanset hvor 

megen trafik der er. Trafik signalet vil automatisk bruge den sikkerheds tids fase som er 

nødvendigt på baggrund af de tidligere justeret sikkerheds tider for sende og modtage enheden. 

Fabriksindstillinger: 

Rød/gul fase: 1 sekund 

Gul fase: 4 sekunder 

(Dette gælder den tyske version af MPB 3400, ellers er de indtastet i henhold til de lokale 

myndigheders direktiver) 

 

 

 

 



6. Automatisk grøn tids periode forlængelse (kun radio/kabel) 

Sæt drift knappen til nr. 7 Automatic green phase extension (automatisk grøn tid forlængelse) på 

begge kontrol enheder. Her vil de tidligere indtastet grønne tids perioder køre som maksimale 

grønne tids perioder afhængig af trafik volumen, den minimale grønne tids periode er fra fabrikken 

indstillet til 10 sekunder. 

Den minimale grønne tids periode kører som standard uanset hvor megen trafik der er. Den 

retningsbestemte radar detektor registrerer alle kommende køretøjer og vil automatisk justere den 

grønne tids periode afhængig af trafik mængden helt op til den maksimale grønne tids periode hvis 

nødvendigt. Forlængelsestiden for hver radar detektor er blevet justeret fra fabrikken til 6 

sekunder. 

7. Automatisk forespørgsel drift (kun radio/kabel) 

Sæt drift knappen til nr. 8 automatic request mode (automatisk forespørgsel drift) på begge kontrol 

enheder.  Her vil de tidligere indtastede grønne tids perioder køre som maksimale grønne tids 

perioder afhængig af trafik mængden. Den minimale grønne tids periode er fra fabrikken indstillet 

til 10 sekunder. Den minimale grønne tids periode vil altid køre uafhængig af trafikken, men den 

kan forlænges op til den maksimale grønne tids periode afhængig af trafik mængden. 

Forlængelsestiden for hver radar detektor er blevet justeret fra fabrikken til 6 sekunder. I forhold til 

drift program nr. 7, drift program nr. 8 beholder alle signal som konstant rød indtil et køretøj 

nærmer sig og bliver registreret af radaren. Signal hovedet som har registreret køretøjet vil nu 

skifte til grønt efter at sikkerhedstiden er udløbet. Den grønne tidsperiode vil blive forøget som 

beskrevet ovenover hvis trafik volumen øges. Som det seneste efter den maksimale grønne tids 

periode er stoppet vil signal hovedet skifte tilbage til konstant rødt indtil der kommer et køretøj som 

bliver registreret af radaren.  

Bemærk: I denne drift hvor alle signal hoveder er sat som konstant rød er der blevet sat en 

frekvens på 5 minutter fra fabrikken (dette kan ændres på PCB ved brug af DIP knapperne). Dette 

betyder at trafik signalerne stadig vil skifte til grønt hvert 5 minut, hvis radar detektorerne skulle 

være justeret forkert eller være i stykker, på denne måde vil trafikken stadig køre. 

Fabriks indstillinger: 

Rød/gul fase: 1 sekund 

Gul fase: 4 sekunder 

(Dette gælder den tyske version af MPB 3400, ellers er de indtastet i henhold til de lokale 

myndigheders direktiver) 

Minimum grøn tids periode: 10 sekunder 

Radar forlængelse periode: 6 sekunder 

Forskellig automatisk drift indstillinger kan indstilles samtidig – se næste side! 

 



Tip til de automatiske drifts indstillinger som beskrevet ovenover: 
 
Der kan indstilles forskellige automatisk drift indstillinger på begge kontrol enheder. F.eks. hvis 

behovet opstår, kan du vælge drift program nr. 6 – automatisk grøn tidsperiode forlængelse på den 

ene kontrol enhed og drift program nr. 7 – automatisk bil aktivering på den anden kontrol enhed, 

hvis dette er det bedste for at regulere trafikken i den pågældende situation. Enhver kombination af 

følgende drift programmer, nr. 6, nr. 7 og nr. 8 er mulige. 

De indstillinger som er beskrevet nedenfor til manuel drift i radio eller kabel (program nr. 9, 10 

og 11) skal kun indstilles ved et signal hoved ved brug til vekslende en vejs trafik regulering 

(flaskehalse). 

8. Alle rød ved radio/kabel drift 

Sæt drift knappen ved en kontrol enhed til nr. 9 All red (alle rød) ved radio/kabel, trafik signalet vil 

nu skifte fra det automatiske program til konstant rød, signal systemet bliver i denne drift indtil der 

bliver indtastet en anden drift program. 

9. Grøn sender til radio/kabel drift 

Sæt drift knappen ved en kontrol enhed til nr. 10 Green transmitter (grøn sender) ved radio/kabel 

drift. Trafik signalet skifter nu fra det automatiske program (mens sikkerheds tiderne overholdes) til 

konstant grøn på sende signal hovedet. Trafik signalet vil vedblive i denne drift indtil et andet 

program er valgt. 

10. Grøn modtager (R1) til radio/kabel drift 

Sæt drift knappen ved en kontrol enhed til nr. 11 Green receiver  (R1)(grøn modtager) ved 

radio/kabel drift. Trafik signalet skifter nu fra det automatiske program (mens sikkerheds tiderne 

overholdes) til konstant grøn på modtager signal hovedet. Trafik signalet vil vedblive i denne drift 

indtil et andet program er valgt. 

Vigtigt: 

Drift program nr. 4 Lamps Off, nr. 5 Flashing og nr. 9 All red til radio/kabel, 10 green transmitter til 

radio/kabel og 11 green receiver til radio/kabel kan indstilles ved et hvert signal hoved. 

 

 

 

 

 

 

 



V. Drift instruktioner ved brug til t-kryds eller vejkryds regulering med radio/kabel 

kontrol. 

Standard indstillinger når de identiske trafik signal hoveder til MPB 3400 bruges til: 

T-kryds trafik regulering 

1a. Åben kontrol dørene på alle tre signal hoveder, det er her kontrol elementerne er installeret 

med et tydeligt informations display. Indstil ”rocker” knappen til ”system off” for alle tre kontrol 

enheder. Alle signal hoveder/kontrol enheder er 100 % identiske så du kan selv vælge hvilken 

signal hoved der skal være sender (T) og modtager (R) begge med aktiv feedback. For at gøre 

dette skal du indstille det signal hoved som du ønsker, skal være sender (T) til følgende indstilling; 

T+2R (en sender med to modtagere = tre signal hoveder til t-kryds regulering) dette gøres på 

følgende knap ”Selection T/R”. Derefter indstiller du den anden kontrol enhed som den første 

modtager (R1) og den tredje kontrol enhed som den anden modtager (R2). 

Standard basis indstillingerne er som følger: 

 1 Sende kontrol enhed (T+2R) 
 2 Modtage kontrol enhed (R1) 
 3 Modtage kontrol enhed (R2) 
 
Vejkryds trafik regulering 
 
1b. Åben kontrol dørene på alle fire signal hoveder, det er her kontrol elementerne er installeret 

med et tydeligt informations display. Indstil ”rocker” knappen til ”system off” for alle fire kontrol 

enheder. Alle signal hoveder/kontrol enheder er 100 % identiske så du kan selv vælge hvilken 

signal hoved der skal være sender (T) og modtager (R) begge med aktiv feedback. For at gøre 

dette skal du indstille det signal hoved som du ønsker, skal være sender (T) til følgende indstilling; 

T+3R (en sender med tre modtagere = fire signal hoveder til vejkryds trafik regulering) dette gøres 

på følgende knap ”Selection T/R”. Derefter indstiller du den anden kontrol enhed som den første 

modtager (R1), den tredje kontrol enhed som den anden modtager (R2) og den fjerde kontrol 

enhed som den tredje modtager (R3). 

Standard basis indstillingerne er som følger: 

 1 Sende kontrol enhed (T+3R) 
 2 Modtage kontrol enhed (R1) 
 3 Modtage kontrol enhed (R2) 
 4 Modtage kontrol enhed (R3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Udstyr alle signal hoveder med 12Vdc ved at tilslutte batterier eller strøm tilslutning af typen N1. 

Vær opmærksom på at polerne vender korrekt (rød er plus). 

3. Vælg den ønskede transmission type med radio/kabel funktion knappen i alle kontrol enheder. 

4. Ved alle kontrol enheder dvs. ved sende og modtager signal hovederne skal du bruge 

knapperne til og justere sikkerheds faserne i sekunder ved hjælp af tabellen på side 4 eller i 

henhold til tids fase planen ved byggepladsen. 

5. Vigtigt: 

Den ønskede sikkerheds tids fase for sende enheden starter med at køre når den grønne 

tidsperiode i den sidste modtage enhed er stoppet, og den ønskede sikkerheds tids fase for 

modtage enhederne starter med og køre når den grønne tids periode er stoppet i den forrige 

modtage enhed. Standard sekvensen er beskrevet i punkt 1a og punkt 1b på side 13. 

Hvis en eller flere signal grupper bliver ”overset” når driften er sat til automatisk på forlangende 

(dvs. fordi der ikke er nogen forespørgsler på grøn fra radar detektorerne ved modtager R3), så vil 

den længst indstillede sikkerheds tids fase automatisk køre indtil starten på en ny grøn tidsperiode 

begynder. 

Juster de grønne tidsperioder i sende og modtage enheden i radio/kabel drift. 

5a. Automatisk fikseret tids drift eller automatisk kvarts kontrol 

Juster den ønskede grønne tids periode med ”green phase in seconds” knappen på både sende 

og modtage enheden.  

5b. Automatisk grøn fase forlængelse og automatisk forespørgsel drift 

Juster den ønskede maksimale grønne tids periode med ”gren phase in seconds” knappen på 

sende og modtage enhederne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forklaring på køretøj aktiveret radio eller kabel drift til automatisk grøn tids periode 

forlængelse og automatisk forespørgsel drift.: 

Minimum grøn tids periode 

Dette er den tids periode som altid er indstillet også uden nogen trafik. Det er fastsat af fabrikken 

til 10 sekunder. I den automatiske forespørgsel drift vil systemet beholde indstillingerne for alle 

rød hvis der ikke er nogen køretøjer. 

Tids periode (forlængelse periode) 

Tids perioden (forlængelses periode) bruges til og forlænge den grønne tids periode ved 

slutningen af den interne fikserede indstilling for den minimale grønne tids periode. Dette kan f.eks. 

ske automatisk ved indkommende trafik som udløser radar detektorerne ved hver grønne tids 

periode. Afhængig af mængden af trafik, kan den grønne tids periode forlænges individuelt til den 

maksimale grønne tids periode indstilling. Hvis der ikke bliver registreret nogen køretøjer mellem 

den minimale og den maksimale grønne tids periode (indenfor 6 sekunder) vil den nuværende 

grønne tids fase stoppe. Tidsperioden er forindstillet fra fabrikken til 6 sekunder. 

6. Brug ”Mode” knappen til og justere den ønskede drift for begge kontrol enheder. Disse kan også 

vælges individuelt hvis behovet opstår. Alle kombinationer mellem følgende automatiske drift 

programmer 6,7 og 8 er muligt. 

Her er et eksempel på hvordan det bruges i praksis. 

En byggeplads skal udstyres med et t-kryds reguleret trafik system med to signal hoveder 

positioneret på hovedvejen (sender T+2R og modtager R1). Disse indstilles til drift nr. 7 – 

automatisk grøn tidsperiode forlængelse. Det signal hoved som positioneres ved sidevejen 

(modtager R2) indstilles til drift nr. 8 – automatisk på forlangende. 

Samtidig er der bil aktiverings trafik regulering på hovedvejen som dirigerer trafik flowet gennem 

vejarbejdet, afhængig af trafik volumen og indkommen trafik som registreres af radar detektorerne 

kan den grønne tidsperiode ved begge trafik signal hoveder bruges i hver grønne cyklus mellem 

den minimale og den maksimale grønne tidsperiode, i henhold til trafik volumen. 

Sidevejen er ikke med i disse indstillinger før en indkommen bil udløser radar detektoren på 

modtager R2. Eftersom radaren er retningsbestem (se side 16) så vil den fra kørende trafik ikke 

influere på radaren. Principperne for bil aktiverings trafik kontrol gælder også for sidevejen i den 

grønne cyklus, med registrerede biler som passerer gennem vejarbejdet op til den maksimale 

grønne tidsperiode. For at være på den sikre side er sidevejen inkluderet i systemet efter et par 

grønne tidsperioder er kørt igennem og den vil derfor også få en grøn tidsperiode selvom der ikke 

er registreret nogen køretøjer af radaren. 

 

 

 

 



7. Indstil ”rocker” knappen til system on for alle signal hoveder. 

Signal hovederne vil nu kort blinke gult, derefter vil de automatisk skifte over til den ønskede 

program indstilling. 

Bemærk: 

Sikkerhedsfaserne og de grønne tids perioder til sende og modtage enhederne kan også justeres 

mens systemet er i drift. Alle ændringer til sikkerheds tider og grønne tidsperioder for sende og 

modtage enheder, når systemet er i radio eller kabel drift sker automatisk mens systemet kører 

(information displayet viser en tidsbar). 

Juster radar detektorer i køretøjs aktivering drift: 

Du skal altid justere radar detektoren sådan at indkommende køretøjer bliver registreret korrekt, 

ellers vil systemet ikke kunne garantere for korrekt godkendelse af køretøjer. 

Du kan tjekke om justeringen er korrekt ved brug af den røde LED på fronten af radar detektorerne 

og den illustrerede LCD informations skærm på front panelet på hver kontrol enhed (skærmen 

viser + ved evaluering). 

Skift af batterier: 

Ved kabel eller radio drift: når du skifter batterier vil signal hovederne og informations skærmen 

slukke, den anden side skifter automatisk til rødt i et minut. Efter du har skiftet batteriet vil systemet 

automatisk skifte til alle rød, herefter vil systemet begynde normal drift igen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Drift programmer ved brug til t-kryds eller vejkryds regulering med radio/kabel 
kontrol. 
 
1. Lamper Off 

Indstil drift knappen til nr. 4 Lamps Off på en kontrol enhed. Lamperne slukker men kontrol 

enhederne vil stadig køre. For at vende tilbage til automatisk drift skal du blot sætte knappen 

tilbage til det ønskede drift program, efter et par sekunder vil systemet skifte tilbage til dette 

program. 

2. Blinkende 

Indstil drift knappen til nr. 5 Flashing (blinkende) på en af kontrol enhederne. Systemet begynder 

nu og blinke gult imens vil kontrol enhederne stadig køre. For at vende tilbage til automatisk drift 

skal du blot sætte knappen tilbage til det ønskede drift program, efter et par sekunder vil systemet 

skifte tilbage til dette program. 

3. Automatisk fikseret tids drift  

Sæt drift knappen til nr. 6 automatisk fikseret tids drift (automatic fixed time mode) på alle kontrol 

enheder. Dette drift program bruger de tidligere justeret grønne tids perioder uanset hvor megen 

trafik der er. Trafik signalet vil automatisk bruge den sikkerheds tids fase som er nødvendigt på 

baggrund af de tidligere justeret sikkerheds tider for sende og modtage enheden. 

4. Automatisk grøn tids periode forlængelse 

Sæt drift knappen til nr. 7 Automatic green phase extension (automatisk grøn tid forlængelse) på 

alle kontrol enheder. Her vil de tidligere indtastet grønne tids perioder køre som maksimale grønne 

tids perioder afhængig af trafik volumen, den minimale grønne tids periode er fra fabrikken indstillet 

til 10 sekunder. Den minimale grønne tids periode kører som standard uanset hvor megen trafik 

der er. Den retningsbestemte radar detektor registrerer alle kommende køretøjer og vil automatisk 

justere den grønne tids periode afhængig af trafik mængden helt op til den maksimale grønne tids 

periode hvis nødvendigt. Forlængelsestiden for hver radar detektor er blevet justeret fra fabrikken 

til 6 sekunder. 

Fabriks indstillinger: 

Rød/gul fase: 1 sekund 

Gul fase: 4 sekunder 

(Dette gælder den tyske version af MPB 3400, ellers er de indtastet i henhold til de lokale 

myndigheders direktiver) 

Minimum grøn tids periode: 10 sekunder 

Radar forlængelse periode: 6 sekunder 

 

 



5. Automatisk forespørgsel drift  

Sæt drift knappen til nr. 8 automatic request mode (automatisk forespørgsel drift) på alle kontrol 

enheder.  Her vil de tidligere indtastede grønne tids perioder køre som maksimale grønne tids 

perioder afhængig af trafik mængden. Den minimale grønne tids periode er fra fabrikken indstillet 

til 10 sekunder. Den minimale grønne tids periode vil altid køre uafhængig af trafikken, men den 

kan forlænges op til den maksimale grønne tids periode afhængig af trafik mængden. 

Forlængelsestiden for hver radar detektor er blevet justeret fra fabrikken til 6 sekunder. I forhold til 

drift program nr. 7, drift program nr. 8 beholder alle signal som konstant rød indtil et køretøj 

nærmer sig og bliver registreret af radaren. Signal hovedet som har registreret køretøjet vil nu 

skifte til grønt efter at sikkerhedstiden er udløbet. Den grønne tidsperiode vil blive forøget som 

beskrevet ovenover hvis trafik volumen øges. Som det seneste efter den maksimale grønne tids 

periode er stoppet vil signal hovedet skifte tilbage til konstant rødt indtil der kommer et køretøj som 

bliver registreret af radaren.  

Bemærk: I denne drift hvor alle signal hoveder er sat som konstant rød er der blevet sat en 

frekvens på 10 minutter (t-kryds) eller 15 minutter (vejkryds) fra fabrikken (dette kan ændres på 

PCB ved brug af DIP knapperne). Dette betyder at trafik signalerne stadig vil skifte til grønt efter 

hvert tids interval, hvis radar detektorerne skulle være justeret forkert eller være i stykker, på 

denne måde vil trafikken stadig køre. 

Fabriks indstillinger: 

Rød/gul fase: 1 sekund 

Gul fase: 4 sekunder 

(Dette gælder den tyske version af MPB 3400, ellers er de indtastet i henhold til de lokale 

myndigheders direktiver) 

Minimum grøn tids periode: 10 sekunder 

Radar forlængelse periode: 6 sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 



De indstillinger som er beskrevet nedenfor til manuel drift i radio eller kabel (program nr. 9, 10, 

11, 12 og 13) skal kun indstilles ved et signal hoved. 

6. Alle rød ved radio/kabel drift 

Sæt drift knappen ved en kontrol enhed til nr. 9 All red (alle rød) ved radio/kabel, trafik signalet vil 

nu skifte fra det automatiske program til konstant rød, signal systemet bliver i denne drift indtil der 

bliver indtastet en anden drift program. 

9. Grøn sender til radio/kabel drift 

Sæt drift knappen ved en kontrol enhed til nr. 10 Green transmitter (grøn sender) ved radio/kabel 

drift. Trafik signalet skifter nu fra det automatiske program (mens sikkerheds tiderne overholdes) til 

konstant grøn på sende signal hovedet. Trafik signalet vil vedblive i denne drift indtil et andet 

program er valgt. 

10. Grøn modtager til radio/kabel drift 

Sæt drift knappen ved en kontrol enhed til nr. 11 Green receiver (R1), 12 Green receiver (R2) eller 

13 Green receiver (R3) ved radio/kabel drift. Trafik signalet skifter nu fra det automatiske program 

(mens sikkerheds tiderne overholdes) til konstant grøn på modtager signal hovedet (R1, R2 eller 

R3). Trafik signalet vil vedblive i denne drift indtil et andet program er valgt. 

Vigtigt: 

Drift program nr. 4 Lamps Off, nr. 5 Flashing og nr. 9 All red til radio/kabel, 10 green transmitter til 
radio/kabel, 11 green receiver (R1), 12 green receiver (R2) eller green receiver (R3) til radio/kabel 
kan indstilles ved et hvert signal hoved. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Forklaring af informationer på displayet 

1. General information: 

Når systemet tændes vil det fortsætte med et internt tjek og præsentere sig selv som Peter 

Berghaus Trafik signal system MPB 3400, software status vises. Derefter vil den nuværende 

strøm tilslutning blive vist i almindelig skrift. Skærm belysning er nu tændt i 10 minutter. Når 

systemet kører kan du tænde for skærm belysningen i 10 minutter ved at trykke på Light/display 

(lys/skærm) knappen til højre på skærmen, tryk på knappen flere gange for at se status 

information. 

2. Information under drift: 

Efter at have indtastet drift programmet, vil du først få vist status ved forbindelse efterfulgt af det 

valgte drift program som en forkortelse f.eks. AUTO derefter strøm tilslutningen. Samtidig vil 

skærmen vise om brugeren har valgt dette signal hovedet som sender med en modtager T+1R 

(som sender T+2R med to modtagere eller som sender T+3R med tre modtagere) eller som første 

modtager R1, som anden modtager R2 (til t-kryds regulering) eller som tredje modtager R3 

(vejkryds regulering). 

Hvis du bruger radio kontrol, og du har trykket på Light/display knappen, så vil skærmen bl.a. vise 

modtage styrken på et bar diagram. Tryk på knappen igen for at se funktionerne for LDR, lys 

sensorernes lysstyrke i procent sammen med kvaliteten af forbindelse GOOD/act. Signal hovedets 

status vises på skærmen i et diagram. 

F.eks. (toppen er hvid) betyder rød, (midten er hvid) betyder gul og (bunden er hvid) betyder grøn. 

Dette vises samtidig også som tekst og med en sekund tids diagram. I manuel drift til radio eller 

kabel, vil der blive vist 2 trafik signal symboler for bedre at kunne give et overblik over status på 

den anden side. 
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3. Funktion skærm til radar detektor (kun til den VA aktive version) 

Ved køretøj aktiverings drift vil skærmen vise + eller (+) til venstre. Radar detektoren har registreret 

et kommende køretøj som herefter udsender et signal til kontrol enheden som nu bliver registreret. 

Føreren af bilen kan se dette når den røde LED i radar detektoren lyser kort. 

4. Fejlskærm: 

 Rød fejl T/R -> rød pære har fejl i sende/modtage enhed 

 Gul fejl T/R -> gul pære har fejl i sende/modtage enhed 

 Grøn fejl T/R -> grøn pære har fejl i sende/modtage enhed 

Begge signal hoveder blinker kun gult når den røde pære har fejl, ellers vil skærmen kun indeholde 

den tekst information som er nævnt ovenfor. Udskift den ødelagte pære i sende eller modtage 

enheden og afslut fejlen ved at trykke på knappen over skærmen. Efter fejlen ved den røde pære 

er ordnet vil trafik signalet starte op igen automatisk. 

 No.rec. Light T/R1 (eller T/R2; T/R3) -> transmission fejl 

Begge signal hoveder blinker gult og skærmen viser den tekst information som skrevet ovenfor. 

Der er sket en fejl ved overførsel af data til sende eller modtage enheden. Ved kabel drift tjek 

om kablerne er rigtig tilsluttet. Ved radio drift skal du først tjekke om frekvensen er sat til det 

samme på begge signal hoveder (kun ved multi frekvens versioner). Hvis indstillingen er 

korrekt skal du herefter tjekke antenner og stikkene på radio modulerne. Efter fejlen er rettet vil 

trafik systemet starte op igen automatisk. 

 Status grøn T/R1 (eller T/R2; T/R3) -> nom/act sammenligning af kontrol enhed og signal 

status. 

 Egr.grp T/R1 (eller T/R2; T/R3) -> grøn blokeret (gør at det er umuligt og vise grønt fra 

begge signal hoveder samtidigt, dette er ikke tilladt). 

Begge signal hoveder blinker gult og skærmen viser den tekst information som skrevet ovenfor. 

Trafik signalet har sendt et forkert signal mønster. Grøn/grøn overvågning forhindrer begge 

signal hoveder i at vise grønt samtidigt. Kontroller alt udstyr for fugt eller andre skader. Afslut 

fejlen ved at trykke på knappen over skærmen på sende eller modtage enheden (T eller R). 

Hvis fejlen gentager sig skal du sende trafik signalet ind til fabrikken til et eftersyn. 

 

 

 

 

 

 



VIII. Specielle funktioner ved eksport (nødsituationer ved kvarts kontrol) 

Vores eksport version kan mod ønske fås med et skifte som kan aktiveres mellem 

radio/kabel eller kvarts kontrol (nødsituation ved kvarts kontrol) – bruges kun ved 

regulering af envejs trafik (flaskehalse). 

Hvad betyder kvarts kontrol nødsituation? 

Når en eksisterende radio eller kabel transmission fejler og når kvarts kontrolleret nødsituation er 

aktiveret vil systemet automatisk skifte over til synkroniseret kvarts kontrol nødsituation. Derfor vil 

systemet vedblive med og køre uden nogen gener for trafikken. 

Følgende sikkerheds faser og grønne tids perioder gælder: 

 De for justeret sikkerheds faser er forlænget med yderligere 5 sekunder ved begge signal 

hoveder (T/R1 + R1) 

 Hvis du har justeret den grønne tids periode til og vare op til 40 sekunder, vil disse være 

begrænset til 25 sekunder i kvarts kontrol nødsituation 

 Hvis den grønne tids periode er sat højere end 40 sekunder vil disse blive sat internt til 45 

sekunder 

Når systemet kører på kvarts kontrol nødsituation vil det i baggrunden blive ved med og prøve og 

etablere tilslutning til radio/kabel når denne tilslutning er god igen, vil systemet automatisk skifte 

tilbage til det justerede program. 

Bemærk: Ved brug af eksport versionen og der sker en fejl ved radio eller kabel, vil trafik systemet 

være og sammenligne med type klasse A, Trafik signal system beregnet til megen trafik uden 

sikkerheds funktioner (kun brugbar i Tyskland) 

Vigtigt: Hvis systemet kører på kvarts kontrol nødsituation vil der ikke være nogen data backup 

ved skift af batterier. Start systemet op igen i den ønskede drift når batterierne er skiftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du kan skifte trafik signal systemet over til eksport versionen på følgende måde: 

Fjern front panelerne fra begge kontrol enheder som beskrevet i kapitel XI. 

På enhedernes PCB skal jumper JP3 være tilsluttet den anden rille. Fra fabrikken tilslutter 

jumperen den venstre kontakt med den midterste kontakt, dette deaktivere kvarts kontrol 

nødsituation i henhold til TL-LSA. 

Du kan aktivere det automatiske skift mellem radio/kabel og kvarts kontrol ved at tilslutte jumper 

JP3 sådan at den tilslutter den midterste kontakt med den højre kontakt (eksport). 

 

 

Vær opmærksom på at disse ændringer skal laves på begge kontrol enheders PCB. 

Sæt PCB tilbage i kontrol enhederne som beskrevet i kapitel X. Efter at have tændt for skærmen 

igen vil der står kvarts kontrolleret nødsituation er aktiveret. Denne funktion er permanent aktiveret 

indtil jumper JP3 er sat tilbage igen. 



IX. Ekstern kabel håndholdt kontrol enhed (tilbehør) 

Igangsætning og drift: 

1. Før du tilslutter den eksterne kabel håndholdte kontrol enhed som er muligt og købe som ekstra 

udstyr skal du først justere til det ønskede drift program på den håndholdte kontrol ved hjælp af 

knappen. Den håndholdte kontrol enhed for første prioritet sådan at trafik signal systemet vil bruge 

indstillingerne fra den håndholdte kontrol enhed så snart den bliver tilsluttet. 

Bemærk: Der er ikke behov for nogen justering til de to signal hoved kontrol enheder eftersom den 

håndholdte kontrol enhed automatisk vil få første prioritet når den tilsluttes. 

2. Tilslut den håndholdte kontrol enhed til stikket på kontrol enheden på signal hovedet, de 

modsvarende stik (tilbehør) findes under det grønne kammer. 

3. Trafik signalet vil nu skifte fra det automatiske program (grøn tids periode overholdes) til det 

indtastede program i den håndholdte kontrol enhed. 

4. De andre programmer er beskrevet i denne brugervejledning. 

5. Når den eksterne håndholdte kontrol enhed bliver fjernet fra stikket, vil trafik signal systemet 

automatisk skifte tilbage til det forprogrammerede drift program. 

6. Luk til stikket, til brug af den eksterne håndholdte kontrol enhed, med en beskyttelses dækning. 

 

Vær opmærksom på følgende: 

Radio håndholdte sendere (med akustisk feedback som ekstra funktion – maksimal rækkevidde 

op til 1000 meter) er også tilgængelige som funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Bus prioritet – lokal offentlig transport (tilbehør) 

Beskrivelse: 

Det kan nogle gange være nødvendig, især ved megen trafik, og give prioritet til offentlig transport. 

For at opnå dette kan du anskaffe et eksternt ekstra udstyr til MPB 3400 som kan tilsluttes de 

offentlige buser som derved kan aktivere denne eller tilsluttes til fjernbetjeningen sådan at buser, 

kan prioriteres, andre detektorer kan også tilsluttes. 

Funktioner: 

En indkommende bus bliver registreret af systemet som beskrevet ovenfor. Bus registreringen gør 

nu at den grønne fase på det andet signal hoved sættes ned til det minimale som er 10 sekunder. 

Ved slutningen af sikkerhedsfasen vil bussen på den registrerende side sætte den grønne tids 

periode op til det maksimale, hvis der på dette tidspunkt skulle komme en anmodning fra en bus 

fra den samme retning vil den maksimale grønne tids periode blive uddybet. 

En anmodning fra den modsatte side i samme periode vil blive gemt og derefter kørt senere. 

Hvis der ikke kommer nogen busser, vil trafik signal systemet vedblive med og køre med køretøjs 

aktivering indtil den næste anmodning kommer. 

Bemærk: Bus prioritet er mulig i program nr. 6 Automatic fixed time mode, program nr. 7 Automatic 

green phase extension og program nr. 8 Automatic on-demand mode til radio/kabel drift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Instruktioner til og fjerne og isætte kontrol enhedernes PCB. 

Følgende værktøj skal bruges ved fjernelse og isætning af PCB: 

 5,5 mm stik skruenøgle 

 8 mm stik skruenøgle 

 Medium Philips skruetrækker 

 Medium kærvet skruetrækker 

 

A. Fjernelse af kontrol enhedens PCB 

1. Fjern forsigtigt hætterne på skrue hullerne, f.eks. med dine fingernegle, du kan nu se en Philips 

skrue, løsn nu alle skruerne. 

2. Brug 8 mm skruenøglen til forsigtigt og skrue de to rocker knapper fri. 

3. Du kan nu tage front panelet frem. 

4. Du kan nu se PCB, ca. 3 cm fra hjørnerne ind mod midten kan du se 4 sæt skruer med 

møtrikker. Brug 5,5 mm skruenøglen til og løsne disse sådan at du kan tage PCB ud af kontrol 

enheden. 

5. Afmonter nu stikkene til kabelnettet foroven og batteri bufferen forneden, du har nu afmonteret 

PCB. 

 

B. Installer kontrol enhedens PCB: 

1. Genopret de elektroniske forbindelser mellem kabel nettet og PCB, husk og tilslut lys 

sensorerne LDR til automatisk tusmørke dæmpning og batteri bufferen. Fastgør nu PCB på de 4 

pigge i det grønne kammer, dernæst sæt front panelet over kontrol enheden. Isæt skruerne og 

stram dem forsigtigt. Derefter justeres der til den mindst mulige værdi. 

 

 

 

 

 

 



2. Tilslut batterier 12Vdc eller powerpack af typen N1, vær opmærksom på at polerne vender 

korrekt.  

3. Tryk og hold på begge knapper, samtidig skal du tænde for signal hovedet ved hjælp af rocker 

knappen. Først vil du se en besked Menu 1 D-switch settings (menu 1 d-knap indstillinger) og 

skærmen vil vise et separat symbol for hver knap, f.eks.: 

1 2 3 4 5 6 

x x x x x x 

4. Vi tæller mod uret og starter med frekvens valg knappen (1), efterfulgt af tens (2), og tal 

knappen (3) til sikkerheds fasen, dernæst den grønne tids periode knap (4), herefter kommer 

knappen til sende/modtage (5) og til sidst drift knappen (6). 

For at justere til den lavest muligt værdi, skal du hold øje med skærmen mens du f.eks. drejer 

frekvens knappen (1). Lige så snart at skærmen under knap 1 viser et 1tal i stedet for et x har du 

opnået den lavest mulige værdi. Du kan nu udligne pilen på skalaen til 1 og skrue frekvens 

knappen fast på dens aksel. Sæt derefter beskyttelse hætten på skrue hovedet. 

5. Fortsæt på samme måde med de andre knapper (2 til 6). Til slut skal displayet se sådan ud: 

1 2 3 4 5 6 

1 0 0 15 T + 2R 1 

6. Tryk nu på light/display (lys/skærm) knappen for at ændre menu punkt. Menu 2 additional 

setting 1 (menu 2 yderligere indstillinger 1). Her kan du tjekke om LDR er blevet tilsluttet korrekt og 

fungerer. For at gøre dette kan du kort dække lys sensoren bag på det grønne kammer med din 

hånd. Den tidligere viste værdi må nu tydeligt falde. 

7. Tryk light/display (lys/skærm) knappen igen for at skifte til menu 3 additional setting 2 (menu 3 

yderlige indstillinger 2). Her kan du teste inputs til lokal offentlig transport aktivering (B) og SMS 

modulet (S), hvis disse er installeret. 

8. Tryk light/display (lys/skærm) knappen igen. Du er nu ude af service menuen, trafik signal 

systemet er nu klar og kan programmeres til brug. 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Tekniske Data – MPB 3400 

Driftsspænding Ca. 8…14Vdc 

Strøm forbrug ved kabel og 
kvarts drift 

Dag Ca. 1,14A per signal hoved (halogen) 

Dag Ca. 0,52A per signal hoved (LED) 

Nat Ca. 0,78 A per signal hoved (halogen) 

Nat Ca. 0,45A per signal hoved (LED) 

Strøm forbrug ved radio drift Dag Ca. 1,35A per signal hoved (halogen) 

Dag Ca. 0,75A per signal hoved (LED) 

Nat Ca. 0,98A per signal hoved (halogen) 

Nat Ca. 0,65A per signal hoved (LED) 

Lamper 12V/10W halogen pærer eller optimeret lav 
energi LED moduler på anmodning 

Sikringer 4A, 5x20, medium sikringer 

Drift programmer Fikseret tid, køretøj aktivering med grøn 
periode forlængelse, køretøj aktivering med 
grøn periode på forlangende, alle rød, manuel 
drift, blinkende, lamper slukket 

Data transmission Kabel eller radio 

Radio signal Maksimal længde under ideelle forhold: 2000 
meter 

Radio udstyr Radio modul testet i 1 kanal, 3 kanal og 16 
kanal version. Licens 2m bånd frekvenser i 
Tyskland: 

151,09 MHz, 161,11 MHz, 161,27 MHz, 170,77 
MHz, 170,75 MHz, 170,63 MHz 

Sende output <100mW 

Andre frekvenser kan bruges evt. med højere outputs og i henhold til det pågældende lands 

direktiver. 

 

 

 

 

 



Bilag nr. 1: Radar detektor (optionelt) 

Beskrivelse af funktioner: radar bevægelses detektorer 

Den bevægelses radar detektor som er monteret på vores trafik signal system MPB 3400 (VA til 

køretøjs aktivering) er en retningsbestemt detektor specielt optimeret til brug ved transportable 

signal systemer. 

Det drejelige punkt på toppen af signal hovederne gør det muligt og indstille radar detektoren 

korrekt til den indkomne trafik. En tydelig vist rød LED på forsiden af radaren viser køretøjet at de 

er blevet set af detektoren. 

Opdagelsen af bevægelse sker i forhold til Doppler princippet. Sensoren sender mikro bølger ud 

på 24 GHz. Disse bliver ændret i deres frekvens i henhold til bevægelige objekter. De ændrede 

frekvenser bliver modtaget af sensoren som evaluerer dem. Enhver bevægelse indenfor radar 

feltet bliver registreret og evalueret ved hjælp af en logisk analyse og derefter kommunikeret ud til 

låger og andre låse kontrol enheder. 

Hvis man sammenligner med andre infrarøde detektorer, er der en kæmpe fordel ved disse 

bevægelses radarer, de er specielt fremstillet til transportable trafik systemer og derved kan de 

skelne mellem indkommen trafik og væk kørende trafik. F.eks. så er retningsbestem radar 

detektorer de eneste som har pålidelige når det kommer til konstant rødt lys eller grøn på 

forlangende, når den indkomne bil anmoder om grønt til hans/hendes trafik signal hoved. 

Simple infrarøde bevægelses detektorer vil også registrere væk kørende biler – dette resulterer i 

forkerte forespørgsler. Konstant rødt lys eller grøn på forlangende kan ikke implementeres med 

infrarøde detektorer. 

Som ekstra kan tilføjes at radar detektorerne også kan se forskel på mennesker og biler, og 

yderligere bliver de ikke generet af sne eller regn. 

Anvendelse: 

Transportabel trafik lys signaler; pålidelig genkendelse til trafik teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specielle funktioner: 

 Radar detektorer bliver ikke generet af sne eller regn 

 Præcis retningsbestemte indkommen bil optimering 

 Tydelig LED display på detektoren som viser når et køretøj er genkendt 

 Drejeligt metal stativ som gør det muligt og indstille korrekt til den indkomne trafik 

 Radar detektor som er låst for sikkerhed i forbindelse med transport 

 Kompakt, vejrbeskyttet plastik beholder 

 

Tekniske data; radar detektor: 

 Beskyttelse kasse, mål (bredde/højde/længde): 135x65x130 mm 

 Materiale: ASA, pc plastik kasse, stål holder 

 Beskyttelse: IP65 til udendørs brug 

 Forsyningsspænding: 12-27 VAC, 50-60 Hz; 12-30 VDC 

 El forbrug: typisk 1 W, maksimalt 2,4 W 

 Drift temperatur: -20 °C to +55 °C 

 Opbevaring temperatur: -30 °C to +75 °C 

 Fugtighed: < 95 %, uden kondens 

 Frekvens: 24.125 GHz 

 Transmission output: typisk 40 mW EIRP; maksimalt 100 mW EIRP 

 Maksimale monterings højde: 7 meter 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2 

Reservedele liste: 

Produkt: Transportabelt signal system MPB 3400 

Ordre 
nummer 

Produkt beskrivelse 

MPB 339 Signal hoved, type Holland, tre farvet, 210 mm, med linse skjulere, reflektorer, G4 
sikringer og halogen pærer 12V/10W/G4. Udstyret med alle skrue huller til og montere 
på pælen til MPB 3400 signal systemet 

MPB 340 Signal hoved, bag panel til rødt kammer MPB 3400, 210 mm 

MPB 341 Signal hoved, bag panel til gult kammer MPB 3400, 210 mm 

MPB 342 Grønt kammer/ kontrol enhed, bag panel til MPB 3400, 210 mm 

EH 2014 Pakninger til signal hoved kamre, type Holland 

EH 2016 Signal hoved dør, uden linse, type Holland, 210 mm 

EH 2017 Signal hoved dør, type Holland, med rød linse, 210 mm 

EH 2018 Signal hoved dør, type Holland, med gul linse, 210 mm 

EH 2019 Signal hoved dør, type Holland, med grøn linse, 210 mm 

EH 2009 Lukning til signal hoved dør 

EH 2008 Luknings del til kammer 

EH 2020 Linse, rød, type Holland, 210 mm 

EH 2021 Linse, gul, type Holland, 210 mm 

EH 2022 Linse, grøn, type Holland, 210 mm 

EH 2034 Linse holder 

EH 2023 Pakninger til linse, 210 mm, type Holland 

EH 2030 Linse skærm, type Holland, 210 mm 

EH 2031 Beskyttelse til signal hoved, type Holland 

EH 2032 Pakninger til beskyttelse, selvjusterende, type Holland 

EH 2033 Mellemliggende ring til og forbinde signal hoved bag paneler, type Holland 

EG 0041 Halogen pære 12V/10W/G4 

EG 0084 Halogen G4 pære holder 

EH 2040 Reflektor til G4 pære holder, type Holland, 210 mm til MPB 3400 

EH 2100 LED signal hoved modul, rød til MPB 3400 som erstatning 

EH 2110 LED signal hoved modul, gul til MPB 3400 som erstatning 

EH 2120 LED signal hoved modul, grøn til MPB 3400 som erstatning 

ES 3097 Stik fatning, 3benet til LED modul system 

ES 3098 Stik 3benet til LED modul system 

EK 0001 Batteri kabel til MPB 3200 med ringe, uden batteri hank 

EI 0041 Batteri terminal (+) rød 

EI 0042 Batteri terminal (-) grøn 

ES 5016 Aluminium kontrol beskyttelse kasse, type E til MPB 3400 med dør og lås, inkl. Nøgle 
nr. 455 

ES 5015 Låse type E til kontrol dør nr. 455, inkl. 1 nøgle 

ES 2455 Nøgle nr. 455 

MPB 343 Forside panel til MPB 3400 med print 

MPB 
110A 

Rotary skifte for skifte med pil disk (små) og skjuler 

ES 2031 Sikkerheds låg til sikringer (5x20) 

ES 2004 Sikringer 5x20 /4A 

ES 2041 Tusmørke kontakt med kabel og fælles gevind 



ESP 055 PCB kontrol enhed til MPB 3400 

ESP 087 Batteri til PCB 7,2V til MPB 3200 med kabler og stik 

EF 0009 Radio modul, type FM-D92 til MPB 3400 

EF 1009 Radio modul, type FM-D92 til MPB 3200 til reserve 

MPB 350 Kabel net, 14 wire, til aktiverings lamper til MPB 3400 

MPB 351 Kabel net til radio systemer, komplet med 9 benet stik og 11 benet PCB tilslutter (1 
frekvens) til MPB 3400 

MPB 352 Kabel net til radio systemer, komplet med 9 benet stik og 25 benet PCB tilslutter 
(multifrekvens) til MPB 3400 

EP 6037 Radar detektor 12V inkl. 0,5 meter kabel med monteret stik uden montering beslag 

MP 4008A Monterings beslag til radio antenne og radar detektor 

MP 4008K Monterings beslag til radar detektor ved kabel system 

EFK 010 Antenne radiator, type Kathrein 

EFK 008 Antenne base, type Kathrein 

EFK 001 Antenne radiator og base, type Kathrein 

EFK 007E Antenne kabel uden stik, type Kathrein, L=1520 mm 

EFK 006 Antenne stik BNC (adapter), type Kathrein 

ES 3005 Stik 9 benet til radio system til MPB 3400 

ES 3005A Stik 25 benet til radio system til MPB 3400 

ES 3022 Flange forbindelse, 4 benet, ballast 

ES 3024 Vinklet stik 4 benet, ballast 

ES 3033 Flange forbindelse, 7 benet, ballast 

ES 3032 Flange stik, 7 benet, ballast 

ES 3034 Vinklet stik, 7 benet, ballast 

ES 3035 Vinklet forbindelse, 7 benet, ballast 

ES 3040 Beskyttelse hætte til stik og flange stik, ballast 

ES 3041 Beskyttelse hætte til forbindelse og flange forbindelse, ballast 

A 49600 Batteri kasse lavet af aluminium til 2 batterier 

A 50000 Batteri kasse lavet af stål til 4 batterier 

EE 0006 Hjul, solid gummi 

EE 0003 Beskyttelse til hjul 

EE 0012 Monterings pæl, galvaniseret til MPB 3400 

EE0014 Beskyttelse til monterings pæl 

EE 0005 Skruevinge M 10x30 

A 46500 Elektronisk system til 2 batterier 

A 46501 Elektronisk system til 4 batterier 

 

 

 

 

 

 

 

 



EG-erklæring 

 

For følgende produkt 

Transportabelt signalsystem MPB 3200 

 

Bekræftes herved at beskyttelseskravene i forhold til direktivet 89/336/EWG i forhold til de juridiske 

retningslinjer er kontraktligt fastbestemt, alle disse retningslinjer er yderligere beskrevet i EMVG af 

den 9. november 1992. 

Denne erklæring gælder for alle eksemplarer, som i forhold til vores tegninger – er fremstillet – og 

bestilt. 

Produktet er vurderet på baggrund af følgende ensartede europæiske retningslinjer: 

1. Generisk immunitet EN 6100-6-1 til bolig, erhverv og let industri. 

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV del 6-3). Generisk immunitet EN 6100-6-1 til bolig, erhverv 

og let industri. 

3. Signalsikkerhed i forhold til VDE 0832 og RiLSA 

4. Radioer: ETSI EN 300 220-1,-2/V 2.1.1 (2006-04) 

                   ETSI EN 301 489-1,-3/V 1.4.1 (2002-08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garanti mod mangler 

Vi tilbyder 

En garanti som dækker i 24 måneder 

for lyssignal udstyr fremstillet af vores firma. 

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 

Hvis der i usædvanlige sager ønskes fra kundens side at reparationer skal udføres ved 

vejarbejdet, dvs. der hvor signal systemet er opstillet som ikke virker, så skal alle udgifter til service 

teknikeren dækkes af kunden, dvs. rejeudgifter o.a. da dette ikke dækkes af garantien. 

Bergisch Gladbach er den juridiske retskreds ved tvister. 

 

Generel transport instruktioner til vores signal systemer: 

Vær opmærksom på følgende: 

Vores byggeplads trafik signal systemer skal altid transporteres oprejst på åbne køretøjer, med 

linsen pegende i den modsatte retning. 

For at undgå vandskader skal signal hoved kammeret og kontrol enheden altid lukkes ordentligt og 

kontrol enheden bør altid være aflåst. 

Hvis ovenstående ikke overholdes kan det resultere i manglende garanti dækning. 


