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Brugervejledning 
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Generel forklaring af byggeplads signal udstyr: 

Sikkerheds funktioner: 

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 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 af German Federal Network Agency som dækker godkendelser til 

elektricitet, gas, telekommunikation, forsendelse og togbaner (Tidligere kendt som TP). 

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

signal beskyttelse. 

 

 
Ramudden A/S
Tlf. 70 20 20 94 · ramudden.dk · salg@ramudden.dk 
Finervej 7, 4621 Gadstrup · Industrivej 2, 7000 Fredericia

Your safety.
Delivered.
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I. Introduktion 

MPB 4400 er et universalt signal system som kan bruges til alle trafik reguleringer, inklusiv 
følgende trafik installationer; ensrettet, skiftende retning (1 vejbane), vejkryds og fodgænger 
overgange, kan også bruges ved vejkryds installationer med op til 12 grupper og et maksimum af 
24 signal hoveder med kontrol enheder som er 100 % identiske i konstruktionen. 

Signal systemet kan leveres som kvarts, kabel eller kvarts, kabel/radio installation. 

I både kabel og radio mode vil installationen indeholde alle overvågnings funktioner i henhold til 
RiLSA: 

• Rødt lys overvågning 

• Grøn/grøn undgåelse 

• Grøn status 

• Interval overvågning (i henhold til RiLSA, bilag G.3) 

• Watch dog (computer overvågning) 

Alle data såsom signal tid planer og drift forstyrrelse med dato kan printes ud. 

De følgende drift programmer er mulige: 

1. Fikseret tids programmer såvel som fikseret tids programmer med op til 4 forskellige dag 
programmer. 

2. Trafik afhængig regulering såvel som trafik afhængig regulering med op til 4 forskellige dag 
programmer. 

3. Trafik afhængig regulering med grøn på forlangende med op til 4 forskellige dag programmer. 

4. Blinkende og mørkelagt programmer. 

Op til 4 start tider med forskellige dags blokke kan indtastes til alle ovennævnte programmer. 
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Manuel enheds modeller: 

Tænd/sluk for den manuelle enhed. 

Før du kan bruge din manuelle enhed skal du først installere de 4*mignon batterier som medfølger. 
For at gøre dette skal du åbne batteri kammeret bag på kontrol enheden og indsætte batterierne, 
tjek at polerne vender korrekt. For at tænde for enheden skal du kort trykke på ON. 

Enheden vil nu vise på skærmen hvilken model enheden er. Du kan slukke enheden ved at trykke 
på knap nr. 2 i ca. 5 sekunder. 

Skærmen viser det følgende, afhængig af hvilken model enheden er: 

**MPB 4400** Ensrettet trafik: Kapitel II nummer 1+2 

*MPB 4400 VA* Ensrettet trafik: Kapitel II nummer 3+4 

**MPB 4400** Vejkryds: Kapitel II nummer 5+6 

*MPB 4400 VA* Vejkryds: Kapitel II nummer 7+8 

Du har forskellige programmeringsmuligheder afhængig af hvilken model enheden er. Disse er 
forklaret i detaljer i de kapitler som er vist ved siden af den manuelle enheds skærm. 
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1. Programmering af ensrettet vekslende trafik (1 vognbane) 

Uden trafik afhængig regulering eller specielle funktioner 

**MPB 4400** Ensrettet trafik 

Du kan programmere ensrettet vekslende trafik med denne enhed. 

Før du programmerer signal systemet skal du sikre dig at tid og dato er korrekt sat i enheden. 
Dette kan du se ved og tænde for enheden, efter ca. 10 sekunder vil du se tid og dato på 
skærmen. Hvis den viste information ikke er korrekt skal du indstille dataene som beskrevet i 
hjælpe funktioner kapitlet på side 57. Tryk videre ved hjælp af knap nr. 4 indtil enheden viser 
programmet for trafik regulering. Imens du gør dette vil enheden bede om forskellige indtastninger. 
Du kan ændre datoen ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3, det nummer som bruges vil blinke. Hvis du 
holder knapperne nede for en længere periode vil numrene skifte hurtigere. 

Skærmen viser: 

Vælg venligst: Kvarts Radio Kabel 

Vælg den ønskede drift metode ved hjælp af knapperne nr. 1 og nr. 3, f.eks. kvarts for kvarts 
kontrol. 

Side længde: 

>-< 50 meter >+< 
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Her kan du ændre længden på vejarbejdet ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3. 

Når værdien er valgt skal du fortsætte med knap nr. 4. 

Vælg: (km/t) 10 30 40 50 70 

Den nuværende fart vil blinke. Indstil den ønskede fart indenfor vejarbejde området. 

Tryk på knap nr. 4 igen, følgende vil vises: 

Clr. Time 1 (sikkerheds zone) => 10 sekunder 

Clr. Time 2 (sikkerheds zone)= 10 sekunder 

Disse to tider er beregnet af den manuelle enhed. 

Af sikkerhedsmæssige årsager er de viste sikkerheds zoner det absolutte minimum som skal 
bruges. Det er dog muligt og øge tids perioderne ved hjælp af knap nr. 3 hvis dette ønskes, f.eks. 
hvis der er vejarbejde på en bjergside så kan den opadgående trafik få en længere trafik 
sikkerheds zone. Trafik sikkerheds zone 1 stopper når trafik lys nr. 2 er stoppet med det grønne 
signal. 

Tryk på knap nr. 4 igen og følg anvisningen på enhedens skærm: 

Grn. Time 1 (grøn tid) => 5 sekunder 

Grn. Time 2 (grøn tid) = 5 sekunder 

Den viste værdi på den linje hvor pilen blinker kan ændres ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3. Med 
knap nr. 4 rykker du en linje ned og du kan ændre tidsindstillingerne der. 

På nuværende tidspunkt vil alle indstillinger i enheden være færdiggjort. 

Tryk knap nr. 4 igen, skærmen viser nu: 

Making signalplan 
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Efter formuleringen af signal indstillingerne vil skærmen skifte til den følgende besked: 

Put box into Unit 1 >4< (Isæt boksen til unit 1) 

Indsæt enheden i den første trafik lys (trafik lys nr. 1). Tænd for trafik lyset, følgende skal være 
synligt i trafik lysets skærm: 

12,8V light (lys)?? No data (ingen data)! 

a. med kvarts drift 

Tryk knap nr. 4 på enheden, dataene fra den håndholdte enhed vil nu blive overført til det første 
trafik lys (trafik lys nr. 1). 

Manuel enhed Kontrol enhed 

Sending to light datablock: 159/ (datablok 
sendes til lys) 

12,8V light 1 receiving / (12,8V lys 1 modtager) 

Transmission >>OK<< Transmission >>OK<< 

1 light correct programmed (Lys 1 korrekt 
programmeret) 

 

Nu skal trafik lys nr. 2 programmeres. Tilslut den håndholdte enhed til trafik lys nr. 2 og tænd for 
trafik lyset, vent et øjeblik indtil du ser følgende på kontrol enhedens skærm. 

12,8V Light?? No data! 

Tryk nu på knap nr. 4 på den håndholdte enhed. Dataene bliver nu overført til trafik lys nr. 2. Hele 
systemet, trafik lys nr. 1 og nr. 2 vil nu automatisk synkronisere og starte programmet op. 
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b. med radio eller kabel drift uden specielle funktioner 

Indstillingerne er det samme som beskrevet i 1.2. Du skal dog vælge hvilken drift du vil køre med, 
ikke kvarts men enten radio eller kabel. For at gøre dette skal du blot programmere et trafik lys 
med den håndholdte enhed. Når du har tilsluttet trafik lysene med kabler skal du tænde for et af 
trafik lysene. 

Når dette er programmeret vil det være og gælde som trafik lys nr. 1. 

Følgende skal vises på kontrol enhedens skærm: 

12,8V light?? No data! 

Kabel tilslutningen er ikke nødvendig hvis du bruger radio tilslutning. Programmer det første trafik 
lys med den håndholdte enhed, her skal du isætte enheden i trafik lyset og tryk på knap nr. 4 efter 
skærmen beder om det. De to skærme viser nu følgende: 

Håndholdt enhed Kontrol enhed 

Sending to light datablock: 159/ 12,8V light 1 receiving / 

Transmission >>OK<< Transmission >>OK<< 

1 light correct programmed 12,8V light 1 light 2 missing (mangler lys nr. 2) 

Efter at have tændt for trafik lys nr. 2 vil programmet blive overført enten via radio eller kabel fra 
trafik lys nr. 1 til trafik lys nr. 2, systemet vil nu starte op automatisk. 

Advarsel: Hvis der skulle ske det at data er mistet ved enten trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. 2 (ved 
tænd/sluk aktivering), skal hele programmeringen gøres forfra hvis det er en radio 
programmering det drejer sig om. 

Manuelle muligheder: 

(Blinkende, lys slukket, alle rød og programmerings valg) 

Procedure metoderne for manuelle muligheder kan findes i kapitel V hjælpe funktioner på side 57 i 
denne manual. 
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2. Input til ensrettet vekslende trafik regulering 

Radio eller kabel drift uden trafik afhængig regulering, men med specielle funktioner så som natte 
dæmpning, dag programmer, intervaller, cirkulation og data transmission ved hjælp af pc. 

** MPB 4400 ** ensrettet vekslende trafik 

Med denne håndholdte enhed kan du programmere ensrettet vekslende trafik uden trafik 
afhængig regulering men med specielle funktioner. Retningslinjer for at indstille disse 
specielle funktioner kan findes fra side 53 i denne manual. 

Før du programmerer signal systemet skal du sikre dig at tid og dato er korrekt sat i enheden. 
Dette kan du se ved og tænde for enheden, efter ca. 10 sekunder vil du se tid og dato på 
skærmen. Hvis den viste information ikke er korrekt skal du indstille dataene som beskrevet i 
hjælpe funktioner kapitlet på side 57. Tryk videre ved hjælp af knap nr. 4 indtil enheden fortæller 
dig at du skal programmere trafik lyset. Imens du gør dette vil enheden bede om forskellige 
indtastninger. Du kan ændre datoen ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3, det nummer som bruges vil 
blinke.  

Hvis du holder knapperne nede for en længere periode vil numrene skifte hurtigere. 

Skærmen viser: 

Vælg venligst: Kvarts Radio Kabel 

Vælg det ønskede drift program f.eks. kabel eller radio (den eneste specielle funktion som kan 
bruges med kvarts drift er nat dæmpning). 

Med knap nr. 4 kan du nu gå videre til og indtaste følgende: 
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Side længde: 

>-< 50 meter >+< 

Her kan du ændre længden på vejarbejdet ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3 

Når værdien er valgt skal du fortsætte med knap nr. 4. 

Vælg: (km/t) 10 30 40 50 70 

Den nuværende fart vil blinke. Indstil den ønskede fart indenfor vejarbejde området. 

Tryk på knap nr. 4 igen, følgende vil vises: 

Clr. Time 1 (sikkerheds zone) => 10 sekunder 

Clr. Time 2 (sikkerheds zone)= 10 sekunder 

Disse to tider er beregnet af den manuelle enhed. 

Af sikkerhedsmæssige årsager er de viste sikkerheds zoner det absolutte minimum som skal 
bruges. Det er dog muligt og øge tids perioderne ved hjælp af knap nr. 3 hvis dette ønskes, f.eks. 
hvis der er vejarbejde på en bjergside så kan den opadgående trafik få en længere trafik 
sikkerheds zone. Trafik sikkerheds zone 1 stopper når trafik lys nr. 2 er stoppet med det 
grønne signal. 

Tryk på knap nr. 4 igen og følg instruktionerne på skærmen på den håndholdte enhed, hvis du har 
valgt dag program som en speciel funktion vil du se følgende. Måden du aktiverer de specielle 
funktioner er beskrevet i afsnittet specielle funktioner. 

Input >4< Dayprogram 1  

Her kan du indtaste det første dag program: 

Grn. Time 1 (grøn tid) => 5 sekunder 

Grn. Time 2 (grøn tid) = 5 sekunder 

Den viste værdi på den linje hvor pilen blinker kan ændres ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3. Med 
knap nr. 4 rykker du en linje ned og du kan ændre tidsindstillingerne der. 
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Når du udfører en om programmering har du mulighed for at slette gamle indtastninger, for at gøre 
dette skal du vælge Yes og bekræfte ved og trykke på knap nr. 4. 

Switchp. Clear? yes no 

Når du har udført disse trin vil den håndholdte enhed bede dig om 4 punkter for det indtastede dag 
program nr. 1. Dette betyder at når du har indtastet et dag program kan du få det til og starte op 
selv op til 4 gange om dagen på de forskellige tidspunkter som du har valgt: 

Switch. 1 pro 1 start:>06:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng at der ikke er nogen indtastninger, for midnat skal du bruge 
24:00. 

Efter at have indtastet start tidspunktet skal du nu indtaste hvilke dage du ønsker at programmet 
skal køre. 

Select days all mo-fr sa-su (vælg dage alle mandag-fredag lørdag-søndag) 

Hvis du har valgt og indtaste 2 eller flere dag programmer vil du nu blive bedt om at indtaste dem 
som beskrevet ovenfor (indtast dag program nr. 2). 

Efter denne indtastning har du nu mulighed for at indtaste natte dæmpning driften hvis du har 
aktiveret den som beskrevet i afsnittet under specielle funktioner. 

Natte dæmpning: yes no 

Hvis du vælger yes vil du blive bedt om at programmere natte dæmpning driften: 

Input >4< nightprg. Darkl (nat programmering natlys) 

Du vil nu blive bedt om at indtaste 4 punkter for natte dæmpning drift. Dette betyder at natte 
dæmpning kan starte op af sig selv helt op til 4 gange på de forskellige tidspunkter som du har 
indtastet. 
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Switchp. 1 off start:>23:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng ingen indtastninger, hvis du skal indtaste midnat er det 24:00. 

Efter at have indtastet starttidspunktet vil du nu blive bedt om at indtaste hvilke dage 
programmeringen skal bruges: 

Select days all mo-fr sa-su (vælg dage alle mandag-fredag lørdag-søndag) 

Efterfølgende har du nu mulighed for at indtaste natte dæmpning drift for blink: 

Input >4< nightprog. Flash (natte dæmpning blink) 

Du vil nu blive bedt om at indtaste 4 punkter for natte dæmpning drift. Dette betyder at natte 
dæmpning kan starte op af sig selv helt op til 4 gange på de forskellige tidspunkter som du har 
indtastet. 

Switchp. 1 flash start:>22:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng ingen indtastninger, hvis du skal indtaste midnat er det 24:00. 

Efter at have indtastet starttidspunktet vil du nu blive bedt om at indtaste hvilke dage 
programmeringen skal bruges: 

Select days all mo-fr sa-su (vælg dage alle mandag-fredag lørdag-søndag) 

Efter du har valgt dagene, tryk på knap nr. 4, vil du se følgende skærm hvis du har sat intervaller 
under specielle funktioner til yes: 

Meantimes yes no 

Ved hjælp af knapperne nr. 1 og nr. 3 kan du nu vælge om du ønsker og aktivere intervallerne. 

Den tidligere indtastning blinker. Intervallet er en ekstra kontrol funktion til overvågning af den 
minimale trafik sikkerheds zone periode. 
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Interval tiden er den tids periode mellem slutningen af den grønne tids fase (dvs. trafik lys nr. 1) og 
begyndelsen af sikkerheds zonen for den kommende trafik som krydser eller sammenfletter (i dette 
tilfælde trafik lys nr. 2 eftersom ensrettet vekslende trafik regulering var valgt). Trafik sikkerheds 
zone tiden bliver beregnet automatisk ved ensrettet vekslende trafik regulering. 

Efter valg af intervaller vil følgende blive vist: 

From 1 => 2 10 sekunder 

Ved ensrettet vekslende trafik regulering vil intervallerne automatisk blive bestemt afhængig af tids 
perioderne for sikkerheds zonerne og kan derfor ikke ændres. Bekræft dette med tryk på knap nr. 
4. Nu vil skærmen vise indstillinger til og sætte intervaller mellem trafik lys nr. 1 og trafik lys nr. 2 
(dette vil også kunne ske automatisk). 

From 2 => 1 10 sekunder 

På nuværende tidspunkt er alle indtastninger i den håndholdte enhed programmeret. Tryk på knap 
nr. 4 igen, skærmen viser nu: 

Making signalplan 

Efter formuleringen af signal indstillingerne vil skærmen skifte til den følgende besked: 

Put box into Unit 1 >4< (Isæt boksen til unit 1) 

Tænd for et trafik lys (denne vil nu automatisk blive trafik lys nr. 1). Følgende må nu kunne ses i 
trafik lysets skærm: 

12,8V light?? No data! 

Tilslut den håndholdte enhed til det første trafik lys (trafik lys nr. 1). Tryk på knap nr. 4 på den 
håndholdte enhed, alle data fra den håndholdte enhed vil nu blive overført til det første trafik lys 
(trafik lys nr. 1) 
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Håndholdt enhed Kontrol enhed 

Sending to light datablock: 159/ 12,8V light 1 receiving / 

Transmission >>OK<< Transmission >>OK<< 

1 light correct programmed 12,8V light 1 light 2 missing (mangler lys nr. 2) 

Efter at have tændt for trafik lys nr. 2 vil programmet blive overført enten via radio eller kabel fra 
trafik lys nr. 1 til trafik lys nr. 2, systemet vil nu starte op automatisk. 

Advarsel: Hvis der skulle ske det at data er mistet ved enten trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. 2 (ved 
tænd/sluk aktivering), skal hele programmeringen gøres forfra hvis det er en radio 
programmering det drejer sig om. 

Manuelle muligheder: 

(Blinkende, lys slukket, alle rød og programmerings valg) 

Procedure metoderne for manuelle muligheder kan findes i kapitel V hjælpe funktioner på side 57 i 
denne manual. 
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3. Input til ensrettet vekslende trafik regulering. 

Med trafik afhængig regulering men uden specielle funktioner 

** MPB 4400 VA ** ensrettet vekslende trafik. 

Med denne håndholdte enhed kan du programmere ensrettet vekslende trafik som er 
afhængig af trafik volumen men uden specielle funktioner. 

Før du programmerer signal systemet skal du sikre dig at tid og dato er korrekt sat i enheden. 
Dette kan du se ved og tænde for enheden, efter ca. 10 sekunder vil du se tid og dato på 
skærmen. Hvis den viste information ikke er korrekt skal du indstille dataene som beskrevet i 
hjælpe funktioner kapitlet på side 57. Tryk videre ved hjælp af knap nr. 4 indtil enheden fortæller 
dig at du skal programmere trafik lyset. Imens du gør dette vil enheden bede om forskellige 
indtastninger. Du kan ændre datoen ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3, det nummer som bruges vil 
blinke.  

Hvis du holder knapperne nede for en længere periode vil numrene skifte hurtigere. 

Skærmen viser: 

Vælg venligst: Kvarts Radio Kabel 

Med knapperne nr. 1 og nr. 3 vælger du den ønskede drift metode f.eks. radio eller kabel, hvis du 
vælger kvarts er det muligt og vælge driften trafik afhængig volumen fra. 

Med knap nr. 4 går du nu videre til og vælge trafik afhængigheden: 

Traffic related (trafik afhængig) yes no 
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Sæt trafik afhængig regulering til yes, som nu vil blinke, og bekræft indtastningen med knap nr. 4. 
Den håndholdte enheds skærm vil nu vise følgende: 

Side længde: 

>-< 50 meter >+< 

Her kan du ændre længden på vejarbejdet ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3 

Når værdien er valgt skal du fortsætte med knap nr. 4. 

Vælg: (km/t) 10 30 40 50 70 

Den nuværende fart vil blinke. Indstil den ønskede fart indenfor vejarbejde området. 

Tryk på knap nr. 4 igen, følgende vil vises: 

Clr. Time 1 (sikkerheds zone) => 10 sekunder 

Clr. Time 2 (sikkerheds zone)= 10 sekunder 

Disse to tider er beregnet af den manuelle enhed. 

Af sikkerhedsmæssige årsager er de viste sikkerheds zoner det absolutte minimum som skal 
bruges. Det er dog muligt og øge tids perioderne ved hjælp af knap nr. 3 hvis dette ønskes, f.eks. 
hvis der er vejarbejde på en bjergside så kan den opadgående trafik få en længere trafik 
sikkerheds zone. Trafik sikkerheds zone 1 stopper når trafik lys nr. 2 er stoppet med det grønne 
signal. 

Tryk på knap nr. 4 igen og følg anvisning på skærmen: 

Grn 1 min => 10 sekunder 

Grn 1 max = 35 sekunder 

Du kan nu indstille et minimum og maksimum tids periode for det grønne signal i gruppe nr. 1. 
Fortsæt med knap nr. 4. 

Grn 2 min => 10 sekunder 

Grn 2 max = 25 sekunder 

Nu laver du de samme indtastninger denne gang blot for gruppe nr. 2, på nuværende tidspunkt er 
alle indtastninger til den håndholdte enhed gennemført. Tryk på knap nr. 4 igen, skærmen vil nu 
vise: 

Making signalplan 

Efter formuleringen af signal indstillingerne vil skærmen skifte til den følgende besked: 
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Put box into Unit 1 >4< (Isæt boksen til unit 1) 

Tænd for et trafik lys (denne vil nu automatisk blive trafik lys nr. 1). Følgende må nu kunne ses i 
trafik lysets skærm: 

12,8V light?? No data! 

Tilslut den håndholdte enhed til det første trafik lys (trafik lys nr. 1). Tryk på knap nr. 4 på den 
håndholdte enhed, alle data fra den håndholdte enhed vil nu blive overført til det første trafik lys 
(trafik lys nr. 1) 

Håndholdt enhed Kontrol enhed 

Sending to light datablock: 159/ 12,8V light 1 receiving / 

Transmission >>OK<< Transmission >>OK<< 

1 light correct programmed 12,8V light 1 light 2 missing (mangler lys nr. 2) 

Efter at have tændt for trafik lys nr. 2 vil programmet blive overført enten via radio eller kabel fra 
trafik lys nr. 1 til trafik lys nr. 2, systemet vil nu starte op automatisk. 

Advarsel: Hvis der skulle ske det at data er mistet ved enten trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. 2 (ved 
tænd/sluk aktivering), skal hele programmeringen gøres forfra hvis det er en radio 
programmering det drejer sig om. 

Manuelle muligheder: 

(Blinkende, lys slukket, alle rød og programmerings valg) 

Procedure metoderne for manuelle muligheder kan findes i kapitel V hjælpe funktioner på side 57 i 
denne manual. 
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4. Input til ensrettet vekslende trafik regulering. 

Radio eller kabel drift med trafik afhængig regulering og med specielle funktioner så som natte 
dæmpning, dag programmer, intervaller, cirkulation og data transmission via pc. 

** MPB 4400 ** Ensrettet vekslende trafik. 

Med denne håndholdte enhed kan du programmere ensrettet vekslende trafik uden trafik 
afhængig regulering men med specielle funktioner. Retningslinjer for at indstille disse 
specielle funktioner kan findes fra side 53 i denne manual. 

Før du programmerer signal systemet skal du sikre dig at tid og dato er korrekt sat i enheden. 
Dette kan du se ved og tænde for enheden, efter ca. 10 sekunder vil du se tid og dato på 
skærmen. Hvis den viste information ikke er korrekt skal du indstille dataene som beskrevet i 
hjælpe funktioner kapitlet på side 57. Tryk videre ved hjælp af knap nr. 4 indtil enheden fortæller 
dig at du skal programmere trafik lyset. Imens du gør dette vil enheden bede om forskellige 
indtastninger. Du kan ændre datoen ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3, det nummer som bruges vil 
blinke.  

Hvis du holder knapperne nede for en længere periode vil numrene skifte hurtigere. 

Skærmen viser: 

Vælg venligst: Kvarts Radio Kabel 

Vælg det ønskede drift program med knapperne nr. 1 og nr. 3 f.eks. kabel eller radio. 

Hvis kvarts drift bliver valgt, vil det ikke være muligt og bruge trafik afhængig regulering eller 
specielle funktioner så som dag programmer og intervaller. 
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Med knap nr. 4 rykker du videre til og indtaste trafik afhængigheden 

Traffic related: yes no 

Sæt trafik afhængig regulering til yes, som nu vil blinke, og bekræft indtastningen med knap nr. 4. 
Den håndholdte enheds skærm vil nu vise følgende: 

Side længde: 

>-< 50 meter >+< 

Her kan du ændre længden på vejarbejdet ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3 

Når værdien er valgt skal du fortsætte med knap nr. 4. 

Vælg: (km/t) 10 30 40 50 70 

Den nuværende fart vil blinke. Indstil den ønskede fart indenfor vejarbejde området. 

Tryk på knap nr. 4 igen, følgende vil vises: 

Clr. Time 1 (sikkerheds zone) => 10 sekunder 

Clr. Time 2 (sikkerheds zone)= 10 sekunder 

Disse to tider er beregnet af den manuelle enhed. 

Af sikkerhedsmæssige årsager er de viste sikkerheds zoner det absolutte minimum som skal 
bruges. Det er dog muligt og øge tids perioderne ved hjælp af knap nr. 3 hvis dette ønskes, f.eks. 
hvis der er vejarbejde på en bjergside så kan den opadgående trafik få en længere trafik 
sikkerheds zone. Trafik sikkerheds zone 1 stopper når trafik lys nr. 2 er stoppet med det grønne 
signal. 

Tryk på knap nr. 4 igen og følg anvisning på skærmen, hvis du har valgt dag programmer som en 
speciel funktion vil du se følgende. Måden du aktiverer de specielle funktioner på er beskrevet i 
afsnittet specielle funktioner. 

Input >4< Dayprogram 1 

Her skal du indtaste det første dag program. 
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Grn 1 min => 10 sekunder 

Grn 1 max = 30 sekunder 

Du kan nu indstille et minimum og maksimum tids periode for det grønne signal i gruppe nr. 1. 
Fortsæt med knap nr. 4. 

Grn 2 min => 10 sekunder 

Grn 2 max = 25 sekunder 

Nu laver du de samme indtastninger denne gang blot for gruppe nr. 2, den viste værdi som bliver 
vist med en pil blinker nu, disse kan ændres med knap nr. 1 og nr. 3. Med knap nr. 4 kan du rykke 
en linje ned og der kan du nu ændre tidsindstillingen: 

Switchp. Clear? yes no 

Når du udfører en om programmering har du mulighed for at slette gamle indtastninger, for at gøre 
dette skal du vælge Yes og bekræfte ved og trykke på knap nr. 4. 

Når du har udført disse trin vil den håndholdte enhed bede dig om 4 punkter for det indtastede dag 
program nr. 1. Dette betyder at når du har indtastet et dag program kan du få det til og starte op 
selv op til 4 gange om dagen på de forskellige tidspunkter som du har valgt: 

Switch. 1 pro 1 start:>06:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng at der ikke er nogen indtastninger, for midnat skal du bruge 
24:00. 

Efter at have indtastet start tidspunktet skal du nu indtaste hvilke dage du ønsker at programmet 
skal køre. 

Select days all mo-fr sa-su (vælg dage alle mandag-fredag lørdag-søndag) 

Hvis du har valgt og indtaste 2 eller flere dag programmer vil du nu blive bedt om at indtaste dem 
som beskrevet ovenfor (indtast dag program nr. 2). 

Efter denne indtastning har du nu mulighed for at indtaste natte dæmpning driften hvis du har 
aktiveret den som beskrevet i afsnittet under specielle funktioner. 
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Natte dæmpning: yes no 

Hvis du vælger yes vil du blive bedt om at programmere natte dæmpning driften: 

Input >4< nightprg. Darkl (nat programmering natlys) 

Du vil nu blive bedt om at indtaste 4 punkter for natte dæmpning drift. Dette betyder at natte 
dæmpning kan starte op af sig selv helt op til 4 gange på de forskellige tidspunkter som du har 
indtastet. 

Switchp. 1 off start:>23:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng ingen indtastninger, hvis du skal indtaste midnat er det 24:00. 

Efter at have indtastet starttidspunktet vil du nu blive bedt om at indtaste hvilke dage 
programmeringen skal bruges: 

Select days all mo-fr sa-su (vælg dage alle mandag-fredag lørdag-søndag) 

Efterfølgende har du nu mulighed for at indtaste natte dæmpning drift for blink: 

Input >4< nightprog. Flash (natte dæmpning blink) 

Du vil nu blive bedt om at indtaste 4 punkter for natte dæmpning drift. Dette betyder at natte 
dæmpning kan starte op af sig selv helt op til 4 gange på de forskellige tidspunkter som du har 
indtastet. 

Switchp. 1 flash start:>22:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng ingen indtastninger, hvis du skal indtaste midnat er det 24:00. 

Efter at have indtastet starttidspunktet vil du nu blive bedt om at indtaste hvilke dage 
programmeringen skal bruges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Side | 23  

Select days all mo-fr sa-su (vælg dage alle mandag-fredag lørdag-søndag) 

Efter du har valgt dagene, tryk på knap nr. 4, vil du se følgende skærm hvis du har sat intervaller 
under specielle funktioner til yes: 

Meantimes yes no 

Ved hjælp af knapperne nr. 1 og nr. 3 kan du nu vælge om du ønsker og aktivere intervallerne. 

Den tidligere indtastning blinker. Intervallet er en ekstra kontrol funktion til overvågning af den 
minimale trafik sikkerheds zone periode. 

Interval tiden er den tids periode mellem slutningen af den grønne tids fase (dvs. trafik lys nr. 1) og 
begyndelsen af sikkerheds zonen for den kommende trafik som krydser eller sammenfletter (i dette 
tilfælde trafik lys nr. 2 eftersom ensrettet vekslende trafik regulering var valgt). Trafik sikkerheds 
zone tiden bliver beregnet automatisk ved ensrettet vekslende trafik regulering. 

Efter valg af intervaller vil følgende blive vist: 

From 1 => 2 10 sekunder 

Ved ensrettet vekslende trafik regulering vil intervallerne automatisk blive bestemt afhængig af tids 
perioderne for sikkerheds zonerne og kan derfor ikke ændres. Bekræft dette med tryk på knap nr. 
4. Nu vil skærmen vise indstillinger til og sætte intervaller mellem trafik lys nr. 1 og trafik lys nr. 2 
(dette vil også kunne ske automatisk). 

From 2 => 1 10 sekunder 

På nuværende tidspunkt er alle indtastninger i den håndholdte enhed programmeret. Tryk på knap 
nr. 4 igen, skærmen viser nu: 

Making signalplan 

Efter formuleringen af signal indstillingerne vil skærmen skifte til den følgende besked: 
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Put box into Unit 1 >4< (Isæt boksen til unit 1) 

Tænd for et trafik lys (denne vil nu automatisk blive trafik lys nr. 1). Følgende må nu kunne ses i 
trafik lysets skærm: 

12,8V light?? No data! 

Tilslut den håndholdte enhed til det første trafik lys (trafik lys nr. 1). Tryk på knap nr. 4 på den 
håndholdte enhed, alle data fra den håndholdte enhed vil nu blive overført til det første trafik lys 
(trafik lys nr. 1) 

Håndholdt enhed Kontrol enhed 

Sending to light datablock: 159/ 12,8V light 1 receiving / 

Transmission >>OK<< Transmission >>OK<< 

1 light correct programmed 12,8V light 1 light 2 missing (mangler lys nr. 2) 

Efter at have tændt for trafik lys nr. 2 vil programmet blive overført enten via radio eller kabel fra 
trafik lys nr. 1 til trafik lys nr. 2, systemet vil nu starte op automatisk. 

Advarsel: Hvis der skulle ske det at data er mistet ved enten trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. 2 (ved 
tænd/sluk aktivering), skal hele programmeringen gøres forfra hvis det er en radio 
programmering det drejer sig om. 

Manuelle muligheder: 

(Blinkende, lys slukket, alle rød og programmerings valg) 

Procedure metoderne for manuelle muligheder kan findes i kapitel V hjælpe funktioner på side 57 i 
denne manual. 
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5. Input til t-kryds og vejkryds regulering. 

Uden trafik afhængig regulering og uden specielle funktioner. 

** MPB 4400 ** Vejkryds 

Med denne håndholdte enhed kan du programmere regulering af t-kryds og vejkryds med 
op til 4 grupper og op til 24 signal hoveder med kabel, og 4 signal hoveder med radio drift, 
uden trafik afhængig regulering og uden specielle funktioner. 

Før du programmerer signal systemet skal du sikre dig at tid og dato er korrekt sat i enheden. 
Dette kan du se ved og tænde for enheden, efter ca. 10 sekunder vil du se tid og dato på 
skærmen. Hvis den viste information ikke er korrekt skal du indstille dataene som beskrevet i 
hjælpe funktioner kapitlet på side 57. Tryk videre ved hjælp af knap nr. 4 indtil enheden fortæller 
dig at du skal programmere trafik lyset. Imens du gør dette vil enheden bede om forskellige 
indtastninger. Du kan ændre datoen ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3, det nummer som bruges vil 
blinke.  

Hvis du holder knapperne nede for en længere periode vil numrene skifte hurtigere. 

Skærmen viser: 

Vælg venligst: Kvarts Radio Kabel 

Vælg det ønskede drift program med knapperne nr. 1 og nr. 3 f.eks. kabel ved kabel drift. 

Med knap nr. 4 kan du nu gå videre til og indtaste det totale antal af grupper: 

Number groups: ensrettet 3 4 
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Det nuværende antal grupper vil nu blinke. Du kan nu øge eller mindske antallet af grupper ved 
hjælp af knapperne nr. 1 og nr. 3 f.eks. 4 for 4 gruppes drift. 

Vælg f.eks. 4 grupper til og blive installeret i den følgende signal tids plan. Fortsæt ved hjælp af 
knap nr. 4, dette er nu de grønne tids perioder som indtastes ”fra … til”. Installationen er tilsluttet 
ved hjælp af kabler. 

Indtast først den grønne tids periode for trafik lys nr. 1: 

Lys nr. 1 

Grn 1 from => 5 sekunder 

Grn 1 til = 30 sekunder 
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Her kan du se at pilene blinker og du kan nu øge eller mindske antallet af sekunder. Trafik lys nr. 1 
vil vise grønt fra det 5 til det 30 sekund. Havde du valgt drift til og være kabel eller radio ved start 
ville du stadig kunne indtaste antallet af signal hoveder efter hver ”fra … til” tids periode 
indtastning. Når du gør det på denne måde vil der være en tydelig forskel mellem vej og 
fodgænger signal hoveder. 

Et fodgænger signal hoved står som dobbelt rødt. Du kan meget nemt indsætte et fodgænger 
symbol efter diffusion pladen. For at indtaste det totale antal af signal hoveder i det forskellige 
signal grupper vil du se det følgende skærmbillede i den håndholdte enhed: 

Shead gr1 >1 

Shead gr1 0 

I den første linje kan du nu indtaste antallet af signal hoveder ved vejarbejde, knap nr. 3 for flere 
signal hoveder og knap nr. 1 for færre signal hoveder. Ved tryk på knap nr. 4 kommer du til linje nr. 
2 hvor du kan indtaste det total antal af fodgænger signal hoveder som skal fungere parallelt med 
vej signal hovederne i gruppe nr. 1. 

F. blinking 1: yes no 

Hvis du vælger yes ved en blinkende fejlmeddelelse, vil hele signal gruppen blinke gult f.eks. 
fodgænger signal hoveder er mørke. Hvis du havde sat indstillingerne til no vil hele signal gruppen 
være mørk. 

Indtastningerne for gruppe nr. 2, nr. 3 og nr. 4 gøres på nøjagtig samme måde. 

Fortsæt med knap nr. 4. 

Den håndholdte enhed har automatisk en cirkulations tid, dette skal dog ændres til den ønskede 
værdi i henhold til signal tids planen. 

Circ. Time => 127 sekunder 

Tryk på knap nr. 4 igen, skærmen viser nu: 

Making signal plan 

Efter udførelsen af signal planen vil skærmen skifte til følgende besked: 
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Put box into Unit 1 >4< (Isæt boksen til unit 1) 

Tilslut den håndholdte enhed til det første trafik lys (trafik lys nr. 1). Følgende må nu kunne ses i 
trafik lysets skærm: 

12,8V light?? No data! 

Tryk på knap nr. 4 på den håndholdte enhed, alle data fra den håndholdte enhed vil nu blive 
overført til trafik lyset, skærmen viser nu følgende: 

Håndholdt enhed Kontrol enhed 

Sending to light datablock: 159/ 12,8V light 1 receiving / 

Transmission >>OK<< Transmission >>OK<< 

1 light correct programmed 12,8V light 1 light 2 missing (mangler lys nr. 2) 

Ved radio eller kabel drift skal du kun programmere trafik signal nr. 1 med den håndholdte enhed. 
Efter du har tilsluttet installationerne eller som ved radio drift tændt for det andet trafik lys, herefter 
en efter en. 

Den måde du tænder de andre signal hoveder på afgøre forholdet indbyrdes i henhold til 
hvilken gruppe de tilhører og med de dertil hørende signal hoveder. Systemet vil ikke starte 
op automatisk før alle signal hoveder er tændt og dataene er overført enten via kabel eller radio. 

Advarsel: Hvis der skulle ske det at data er mistet ved enten trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. 2 (ved 
tænd/sluk aktivering), skal hele programmeringen gøres forfra hvis det er en radio 
programmering det drejer sig om. 
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Manuelle muligheder: 

(Blinkende, lys slukket, alle rød og programmerings valg) 

Procedure metoderne for manuelle muligheder kan findes i kapitel V hjælpe funktioner på side 57 i 
denne manual. 
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6. Input til t-kryds og vejkryds regulering. 

Uden trafik afhængig regulering men med specielle funktioner så som natte dæmpning, dag 
programmer, intervaller, cirkulation og data transmission via pc. 

** MPB 4400 ** vejkryds 

Med denne håndholdte enhed kan du programmere regulering af t-kryds og vejkryds med 
op til 4 grupper og op til 24 signal hoveder med kabel, og 4 signal hoveder med radio drift, 
uden trafik afhængig regulering men med specielle funktioner. Vejledning for indstilling af 
de specielle funktioner kan findes fra side 53. 

Før du programmerer signal systemet skal du sikre dig at tid og dato er korrekt sat i enheden. 
Dette kan du se ved og tænde for enheden, efter ca. 10 sekunder vil du se tid og dato på 
skærmen. Hvis den viste information ikke er korrekt skal du indstille dataene som beskrevet i 
hjælpe funktioner kapitlet på side 57. Tryk videre ved hjælp af knap nr. 4 indtil enheden fortæller 
dig at du skal programmere trafik lyset. Imens du gør dette vil enheden bede om forskellige 
indtastninger. Du kan ændre datoen ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3, det nummer som bruges vil 
blinke.  

Hvis du holder knapperne nede for en længere periode vil numrene skifte hurtigere. 

Skærmen viser: 

Vælg venligst: Kvarts Radio Kabel 

Vælg det ønskede drift program med knapperne nr. 1 og nr. 3 f.eks. kabel eller radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Side | 31  

Med knap nr. 4 kan du nu gå videre til og indtaste det totale antal af grupper: 

Number groups: ensrettet 3 4 

Det nuværende antal grupper vil nu blinke. Du kan nu øge eller mindske antallet af grupper ved 
hjælp af knapperne nr. 1 og nr. 3 f.eks. 4 for 4 gruppes drift. 

Tryk på knap nr. 4 igen og følg vejledningen på skærmen på den håndholdte enhed, hvis du har 
valgt en speciel funktion så som dag program vil du få følgende besked. Metoden som bruges til 
og aktivere de specielle funktioner kan ses under afsnittet specielle funktioner. 

Input >4< Dayprogram 1 

Du skal nu indtaste det første dag program: 

Grn 1 from => 5 sekunder 

Grn 1 til = 30 sekunder 

Først skal du indtaste den grønne periode for trafik lys nr. 1. 

Her hvor pilen blinker kan du nu øge eller mindske nummeret af sekunder. Trafik lys nr. 1 vil nu 
vise grønt fra det andet til det syvende sekund. 

Havde du valgt drift til og være kabel eller radio ved start ville du stadig kunne indtaste antallet af 
signal hoveder efter hver ”fra … til” tids periode indtastning. Når du gør det på denne måde vil der 
være en tydelig forskel mellem vej og fodgænger signal hoveder. 

Et fodgænger signal hoved står som dobbelt rødt. Du kan meget nemt indsætte et fodgænger 
symbol efter diffusion pladen. For at indtaste det totale antal af signal hoveder i det forskellige 
signal grupper vil du se det følgende skærmbillede i den håndholdte enhed: 

Shead gr1 >1 

Shead gr1 0 

I den første linje kan du nu indtaste antallet af signal hoveder ved vejarbejde, knap nr. 3 for flere 
signal hoveder og knap nr. 1 for færre signal hoveder.  
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Ved tryk på knap nr. 4 kommer du til linje nr. 2 hvor du kan indtaste det total antal af fodgænger 
signal hoveder som skal fungere parallelt med vej signal hovederne i gruppe nr. 1. 

F. blinking 1: yes no 

Hvis du vælger yes ved en blinkende fejlmeddelelse, vil hele signal gruppen blinke gult f.eks. 
fodgænger signal hoveder er mørke. Hvis du havde sat indstillingerne til no vil hele signal gruppen 
være mørk. 

Indtastningerne for gruppe nr. 2, nr. 3 og nr. 4 gøres på nøjagtig samme måde. 

Fortsæt med knap nr. 4. 

Den håndholdte enhed har automatisk en cirkulations tid, dette skal dog ændres til den ønskede 
værdi i henhold til signal tids planen. 

Circ. Time => 127 sekunder 

Tryk på knap nr. 4 for at komme videre i menuen. 

Switchp. Clear? yes no 

Når du laver en omprogrammering har du nu muligheden for at fjerne gamle indtastninger, for at 
gøre dette skal du vælge yes og bekræfte med knap nr. 4. 

Den håndholdte enhed vil nu bede dig om 4 punkter for det første dag program. 

Dette betyder at når du har indtastet et dag program kan du få systemet til og starte op selv op til 4 
gange om dagen på de forskellige tider som du har indtastet. 

Switchp. 1 pro 1 start: >06:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng at der ikke er noget input, hvis du skal indtaste midnat skal 
du bruge 24:00. 
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Efter at have indtastet start tiderne skal du nu specificere hvilke dage programmet skal køre. 

Select days all mo-fr sa-su 

Hvis du har valgt mere end et dag program vil du nu blive bedt om at indtaste indstillingerne for 
dag program nr. 2 som nævnt ovenfor. 

Natte dæmpning: yes no 

Hvis du vælger yes vil du blive bedt om at programmere natte dæmpning driften: 

Input >4< nightprg. Darkl (nat programmering natlys) 

Du vil nu blive bedt om at indtaste 4 punkter for natte dæmpning drift. Dette betyder at natte 
dæmpning kan starte op af sig selv helt op til 4 gange på de forskellige tidspunkter som du har 
indtastet. 

Switchp. 1 off start:>23:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng ingen indtastninger, hvis du skal indtaste midnat er det 24:00. 

Efter at have indtastet starttidspunktet vil du nu blive bedt om at indtaste hvilke dage 
programmeringen skal bruges: 

Select days all mo-fr sa-su (vælg dage alle mandag-fredag lørdag-søndag) 

Efterfølgende har du nu mulighed for at indtaste natte dæmpning drift for blink: 

Input >4< nightprog. Flash (natte dæmpning blink) 

Du vil nu blive bedt om at indtaste 4 punkter for natte dæmpning drift. 
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Dette betyder at natte dæmpning kan starte op af sig selv helt op til 4 gange på de forskellige 
tidspunkter som du har indtastet. 

Switchp. 1 flash start:>22:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng ingen indtastninger, hvis du skal indtaste midnat er det 24:00. 

Efter at have indtastet starttidspunktet vil du nu blive bedt om at indtaste hvilke dage 
programmeringen skal bruges: 

Select days all mo-fr sa-su (vælg dage alle mandag-fredag lørdag-søndag) 

Efter du har valgt dagene, tryk på knap nr. 4, vil du se følgende skærm hvis du har sat intervaller 
under specielle funktioner til yes: 

Meantimes yes no 

Ved hjælp af knapperne nr. 1 og nr. 3 kan du nu vælge om du ønsker og aktivere intervallerne. 

Den tidligere indtastning blinker. Intervallet er en ekstra kontrol funktion til overvågning af den 
minimale trafik sikkerheds zone periode. 

Interval tiden er den tids periode mellem slutningen af den grønne tids fase (dvs. trafik lys nr. 1) og 
begyndelsen af sikkerheds zonen for den kommende trafik som krydser eller sammenfletter (i dette 
tilfælde trafik lys nr. 2 eftersom ensrettet vekslende trafik regulering var valgt). Trafik sikkerheds 
zone tiden bliver beregnet automatisk og kan ikke ændres. 

Efter valg af intervaller vil følgende blive vist: 

From 1 => 2 10 sekunder 

De ovennævnte tider er automatisk beregnet ud fra sikkerheds zone tiderne og kan ikke ændres 

. Bekræft dette med tryk på knap nr. 4.  

Nu vil skærmen vise indstillinger til og sætte intervaller mellem trafik lys nr. 1 og trafik lys nr. 3. 
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From 1 => 3 10 sekunder 

Du skal indtaste alle interval tiderne som beskrevet ovenfor, når dette er gjort skal du trykke på 
knap nr. 4 igen. 

Skærmen viser: 

Making signal plan 

Efter udførelsen af signal planen vil skærmen skifte til følgende besked: 

Put box into Unit 1 >4< (Isæt boksen til unit 1) 

Tilslut den håndholdte enhed til det første trafik lys (trafik lys nr. 1). Følgende må nu kunne ses i 
trafik lysets skærm: 

12,8V light?? No data! 

Tryk på knap nr. 4 på den håndholdte enhed, alle data fra den håndholdte enhed vil nu blive 
overført til trafik lyset, skærmen viser nu følgende: 

Håndholdt enhed Kontrol enhed 

Sending to light datablock: 159/ 12,8V light 1 receiving / 

Transmission >>OK<< Transmission >>OK<< 

1 light correct programmed 12,8V light 1 light 2 missing (mangler lys nr. 2) 

Ved radio eller kabel drift skal du kun programmere trafik signal nr. 1 med den håndholdte enhed. 
Efter du har tilsluttet installationerne eller som ved radio drift tændt for det andet trafik lys, herefter 
en efter en. 
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Den måde du tænder de andre signal hoveder på afgøre forholdet indbyrdes i henhold til 
hvilken gruppe de tilhører og med de dertil hørende signal hoveder. Systemet vil ikke starte 
op automatisk før alle signal hoveder er tændt og dataene er overført enten via kabel eller radio. 

Advarsel: Hvis der skulle ske det at data er mistet ved enten trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. 2 (ved 
tænd/sluk aktivering), skal hele programmeringen gøres forfra hvis det er en radio 
programmering det drejer sig om. 

Manuelle muligheder: 

(Blinkende, lys slukket, alle rød og programmerings valg) 

Procedure metoderne for manuelle muligheder kan findes i kapitel V hjælpe funktioner på side 57 i 
denne manual. 
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7. Input til t-kryds og vejkryds regulering. 

Med trafik afhængig regulering men uden specielle funktioner. 

* MPB 4400 VA * vejkryds 

Med denne håndholdte enhed kan du programmere regulering af t-kryds og vejkryds med 
op til 4 grupper og op til 24 signal hoveder med kabel, og 4 signal hoveder med radio drift, 
med trafik afhængig regulering men uden specielle funktioner. 

Før du programmerer signal systemet skal du sikre dig at tid og dato er korrekt sat i enheden. 
Dette kan du se ved og tænde for enheden, efter ca. 10 sekunder vil du se tid og dato på 
skærmen. Hvis den viste information ikke er korrekt skal du indstille dataene som beskrevet i 
hjælpe funktioner kapitlet på side 57. Tryk videre ved hjælp af knap nr. 4 indtil enheden fortæller 
dig at du skal programmere trafik lyset. Imens du gør dette vil enheden bede om forskellige 
indtastninger. Du kan ændre datoen ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3, det nummer som bruges vil 
blinke.  

Hvis du holder knapperne nede for en længere periode vil numrene skifte hurtigere. 

Skærmen viser: 

Vælg venligst: Kvarts Radio Kabel 

Vælg det ønskede drift program med knapperne nr. 1 og nr. 3 f.eks. kabel eller radio 

Med knap nr. 4 går du nu videre til og indtaste trafik afhængigheds reguleringen. 

Traffic related: yes no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Side | 38  

Ved hjælp af knap nr. 1 sætter du nu trafik afhængigheds reguleringen til yes, som nu blinker, og 
bekræfter indtastningen med tryk på knap nr. 4. 

Med knap nr. 4 fortsætter du nu til og indtaste antal af grupper. 

Number groups: one way 3 4 

Den nuværende gruppe antal vil nu blinke, du kan nu øge eller mindske antallet af grupper ved 
hjælp af knap nr. 1 og knap nr. 3 f.eks. 4 for 4 grupper. Tryk på knap nr. 4 igen og du vil nu se 
følgende på skærmen: 

Clr. Time 1 => 6 sekunder 

Lengthen 1 = 5 sekunder 

Der hvor pilen blinker kan du nu lave ændringer. Trafik sikkerheds zone tiden, linje nr. 1, kan nu 
ændres ved hjælp af knap nr. 1 og knap nr. 3. Trafik sikkerheds zone tiden vil begynde når den 
grønne tids periode på det tidligere lys signal (nr. 4) er slut. Ved tryk på knap nr. 4 kommer du nu til 
næste linje. Her kan du indstille tids udsættelsen, per besked impuls, dette er den tid som den 
grønne tids periode er forlænget i forbindelse med modtagelsen af en besked. Som standard regel 
vil værdien her blive sat til 55 sekunder, fortsæt nedad med knap nr. 4. 

Grn 1 min => 5 sekunder 

Grn max = 10 sekunder 

Du kan nu indstille de minimale og maksimale grønne tids perioder for signal gruppe nr. 1, tryk 
igen på knap nr. 4. 

Continous 1: yes no 

Normalt er de løbende krav indstillet til yes, dette betyder at systemet forlænger den grønne tids 
periode ved et kommende køretøj (grøn forlængelses drift). Hvis du indstiller de løbende krav til no 
med knap nr. 3, no vil blinke, så vil systemet fungere på samme måde som alle rød drift. Her vil 
alle signal hoveder vise rødt, signal hovedet vil kun skifte til grønt hvis der kommer et køretøj. Ved 
denne drift metode skal systemet være udstyret med radar detektorer med genkendelses sensorer. 
Tryk igen på knap nr. 4 

Extend> max 1: yes no 
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Du kan nu vælge om en uendelig forlængelse af den grønne tids periode skal være muligt. Hvis du 
vælger yes (konstant grøn) vil den grønne periode være forlænget indtil et andet signal hoved 
registrerer et køretøj med radar detektoren. For at bruge denne funktion er det meget vigtigt at 
den grønne maksimale tids periode for nr. 1 er minimum 1 sekund større end den grønne 
minimum tids periode for denne gruppe. Fortsæt med tryk på knap nr. 4. 

Shead gr1 > 1 

Shead gr1 0 

Her kan du nu bestemme antallet af signal hoveder i gruppe nr. 1. Du kan øge eller mindske 
antallet af signal hoveder ved vejarbejde i den øverste linje, og antallet af fodgænger signal 
hoveder i linje nr. 2. 

Fodgænger og vej signal hoveder kan også blandes, på denne måde kan fodgænger installationer 
også sættes op uden nogen problemer. Der kan maksimalt være 24 signal hoveder (4 med radio 
drift). Tryk igen på knap nr. 4. 

F. blinking 1: yes no 

Hvis du vælger yes ved en blinkende fejlmeddelelse, vil hele signal gruppen blinke gult f.eks. 
fodgænger signal hoveder er mørke. Hvis du havde sat indstillingerne til no vil hele signal gruppen 
være mørk. 

Indtastningerne for gruppe nr. 2, nr. 3 og nr. 4 gøres på nøjagtig samme måde. 

Clr. Time 2 => 6 sekunder 

Lengthen 2 = 5 sekunder 

 

Grn 2 min => 5 sekunder 

Grn 2 max = 10 sekunder 

 

Continous 2: yes no 

 

Shead gr2 > 1 

Shead gr2 0 

 

F. blinking 2: yes no 
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Indtastningerne for signal gruppe nr. 3 og nr. 4 gøres på samme måde som nævnt ovenfor og i 
rækkefølge. Tryk på knap nr. 4. 

Making signal plan 

Efter udførelsen af signal planen vil skærmen skifte til følgende besked: 

Put box into Unit 1 >4< (Isæt boksen til unit 1) 

Tilslut den håndholdte enhed til det første trafik lys (trafik lys nr. 1). Følgende må nu kunne ses i 
trafik lysets skærm: 

12,8V light?? No data! 

Tryk på knap nr. 4 på den håndholdte enhed, alle data fra den håndholdte enhed vil nu blive 
overført til trafik lyset, skærmen viser nu følgende: 

Håndholdt enhed Kontrol enhed 

Sending to light datablock: 159/ 12,8V light 1 receiving / 

Transmission >>OK<< Transmission >>OK<< 

1 light correct programmed 12,8V light 1 light 2 missing (mangler lys nr. 2) 

Ved radio eller kabel drift skal du kun programmere trafik signal nr. 1 med den håndholdte enhed. 
Efter du har tilsluttet installationerne eller som ved radio drift tændt for det andet trafik lys, herefter 
en efter en. 
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Den måde du tænder de andre signal hoveder på afgøre forholdet indbyrdes i henhold til 
hvilken gruppe de tilhører og med de dertil hørende signal hoveder. Systemet vil ikke starte 
op automatisk før alle signal hoveder er tændt og dataene er overført enten via kabel eller radio. 

Advarsel: Hvis der skulle ske det at data er mistet ved enten trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. 2 (ved 
tænd/sluk aktivering), skal hele programmeringen gøres forfra hvis det er en radio 
programmering det drejer sig om. 

Manuelle muligheder: 

(Blinkende, lys slukket, alle rød og programmerings valg) 

Procedure metoderne for manuelle muligheder kan findes i kapitel V hjælpe funktioner på side 57 i 
denne manual. 
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8. Input til t-kryds og vejkryds regulering. 

Med trafik afhængig regulering og med specielle funktioner så som natte dæmpning, dag 
programmer, intervaller, cirkulation og data transmission via pc. 

* MPB 4400 VA * vejkryds 

Med denne håndholdte enhed kan du programmere regulering af t-kryds og vejkryds med 
op til 4 grupper og op til 24 signal hoveder med kabel, og 4 signal hoveder med radio drift, 
med trafik afhængig regulering og specielle funktioner. Vejledning til indstilling af specielle 
funktioner kan findes fra side 53 i denne manual. 

Før du programmerer signal systemet skal du sikre dig at tid og dato er korrekt sat i enheden. 
Dette kan du se ved og tænde for enheden, efter ca. 10 sekunder vil du se tid og dato på 
skærmen. Hvis den viste information ikke er korrekt skal du indstille dataene som beskrevet i 
hjælpe funktioner kapitlet på side 57. Tryk videre ved hjælp af knap nr. 4 indtil enheden fortæller 
dig at du skal programmere trafik lyset. Imens du gør dette vil enheden bede om forskellige 
indtastninger. Du kan ændre datoen ved hjælp af knap nr. 1 og nr. 3, det nummer som bruges vil 
blinke.  

Hvis du holder knapperne nede for en længere periode vil numrene skifte hurtigere. 

Skærmen viser: 

Vælg venligst: Kvarts Radio Kabel 

Vælg det ønskede drift program med knapperne nr. 1 og nr. 3 f.eks. kabel eller radio 
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Med knap nr. 4 går du nu videre til og indtaste trafik afhængigheds reguleringen. 

Traffic related: yes no 

Ved hjælp af knap nr. 1 sætter du nu trafik afhængigheds reguleringen til yes, som nu blinker, og 
bekræfter indtastningen med tryk på knap nr. 4. 

Med knap nr. 4 fortsætter du nu til og indtaste antal af grupper. 

Number groups: one way 3 4 

Den nuværende gruppe antal vil nu blinke, du kan nu øge eller mindske antallet af grupper ved 
hjælp af knap nr. 1 og knap nr. 3 f.eks. 4 for 4 grupper. Tryk på knap nr. 4 igen og følg 
instruktionen på skærmen. Hvis du har valgt en speciel funktion som f.eks. dag programmer vil du 
nu se følgende. Vejledningen til og aktivere de specielle funktioner er beskrevet i afsnittet specielle 
funktioner. 

Clr. Time 1 => 6 sekunder 

Lengthen 1 = 5 sekunder 

Der hvor pilen blinker kan du nu lave ændringer. Trafik sikkerheds zone tiden, linje nr. 1, kan nu 
ændres ved hjælp af knap nr. 1 og knap nr. 3. Trafik sikkerheds zone tiden vil begynde når den 
grønne tids periode på det tidligere lys signal (nr. 4) er slut. Ved tryk på knap nr. 4 kommer du nu til 
næste linje. Her kan du indstille tids udsættelsen, per besked impuls, dette er den tid som den 
grønne tids periode er forlænget i forbindelse med modtagelsen af en besked. Som standard regel 
vil værdien her blive sat til 5 sekunder. 

Denne indtastning skal laves for trafik sikkerheds zone tid og tids udsættelse 1,2,3 og 4. 

 Fortsæt nedad med knap nr. 4. 

Input >4< Dayprogram 1 

Du skal nu indtaste det første dag program. 

Grn 1 min => 5 sekunder 

Grn max = 10 sekunder 

Du kan nu indstille de minimale og maksimale grønne tids perioder for signal gruppe nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Side | 44  

Tryk igen på knap nr. 4. 

Continous 1: yes no 

Normalt er de løbende krav indstillet til yes, dette betyder at systemet forlænger den grønne tids 
periode ved et kommende køretøj (grøn forlængelses drift). Hvis du indstiller de løbende krav til no 
med knap nr. 3, no vil blinke, så vil systemet fungere på samme måde som alle rød drift. Her vil 
alle signal hoveder vise rødt, signal hovedet vil kun skifte til grønt hvis der kommer et køretøj. Ved 
denne drift metode skal systemet være udstyret med radar detektorer med genkendelses sensorer. 
Tryk igen på knap nr. 4 

Extend> max 1: yes no 

Du kan nu vælge om en uendelig forlængelse af den grønne tids periode skal være muligt. Hvis du 
vælger yes (konstant grøn) vil den grønne periode være forlænget indtil et andet signal hoved 
registrerer et køretøj med radar detektoren. For at bruge denne funktion er det meget vigtigt at 
den grønne maksimale tids periode for nr. 1 er minimum 1 sekund større end den grønne 
minimum tids periode for denne gruppe. Fortsæt med tryk på knap nr. 4. 

Shead gr1 > 1 

Shead gr1 0 

Her kan du nu bestemme antallet af signal hoveder i gruppe nr. 1. Du kan øge eller mindske 
antallet af signal hoveder ved vejarbejde i den øverste linje, og antallet af fodgænger signal 
hoveder i linje nr. 2. 

Fodgænger og vej signal hoveder kan også blandes, på denne måde kan fodgænger installationer 
også sættes op uden nogen problemer. Der kan maksimalt være 24 signal hoveder (4 med radio 
drift). Tryk igen på knap nr. 4. 

F. blinking 1: yes no 

Hvis du vælger yes ved en blinkende fejlmeddelelse, vil hele signal gruppen blinke gult f.eks. 
fodgænger signal hoveder er mørke. Hvis du havde sat indstillingerne til no vil hele signal gruppen 
være mørk. 
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Indtastningerne for de andre grupper sker nu i rækkefølge, brug knap nr. 4 for at fortsætte til næste 
menu. 

Switchp. Clear? yes no 

Når du laver en omprogrammering har du nu muligheden for at fjerne gamle indtastninger, for at 
gøre dette skal du vælge yes og bekræfte med knap nr. 4. 

Den håndholdte enhed vil nu bede dig om 4 punkter for det første dag program. 

Dette betyder at når du har indtastet et dag program kan du få systemet til og starte op selv op til 4 
gange om dagen på de forskellige tider som du har indtastet. 

Switchp. 1 pro 1 start: >06:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng at der ikke er noget input, hvis du skal indtaste midnat skal 
du bruge 24:00. 

Efter at have indtastet start tiderne skal du nu specificere hvilke dage programmet skal køre. 

Select days all mo-fr sa-su 

Hvis du har valgt mere end et dag program vil du nu blive bedt om at indtaste indstillingerne for 
dag program nr. 2 som nævnt ovenfor. 

Efter denne indtastning har du nu mulighed for at bestemme natte dæmpning drift, hvis du har 
aktiveret denne som beskrevet i afsnittet specielle funktioner. 

Natte dæmpning: yes no 

Hvis du vælger yes vil du blive bedt om at programmere natte dæmpning driften: 

Input >4< nightprg. Darkl (nat programmering natlys) 
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Du vil nu blive bedt om at indtaste 4 punkter for natte dæmpning drift. Dette betyder at natte 
dæmpning kan starte op af sig selv helt op til 4 gange på de forskellige tidspunkter som du har 
indtastet. 

Switchp. 1 off start:>23:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng ingen indtastninger, hvis du skal indtaste midnat er det 24:00. 

Efter at have indtastet starttidspunktet vil du nu blive bedt om at indtaste hvilke dage 
programmeringen skal bruges: 

Select days all mo-fr sa-su (vælg dage alle mandag-fredag lørdag-søndag) 

Efterfølgende har du nu mulighed for at indtaste natte dæmpning drift for blink: 

Input >4< nightprog. Flash (natte dæmpning blink) 

Du vil nu blive bedt om at indtaste 4 punkter for natte dæmpning drift. 

Dette betyder at natte dæmpning kan starte op af sig selv helt op til 4 gange på de forskellige 
tidspunkter som du har indtastet. 

Switchp. 1 flash start:>22:00 

00:00 betyder i denne sammenhæng ingen indtastninger, hvis du skal indtaste midnat er det 24:00. 

Efter at have indtastet starttidspunktet vil du nu blive bedt om at indtaste hvilke dage 
programmeringen skal bruges: 

Select days all mo-fr sa-su (vælg dage alle mandag-fredag lørdag-søndag) 

Efter du har valgt dagene, tryk på knap nr. 4, vil du se følgende skærm hvis du har sat intervaller 
under specielle funktioner til yes: 

Meantimes yes no 

Ved hjælp af knapperne nr. 1 og nr. 3 kan du nu vælge om du ønsker og aktivere intervallerne. 

Den tidligere indtastning blinker. 
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Intervallet er en ekstra kontrol funktion til overvågning af den minimale trafik sikkerheds zone 
periode. 

Interval tiden er den tids periode mellem slutningen af den grønne tids fase (dvs. trafik lys nr. 1) og 
begyndelsen af sikkerheds zonen for den kommende trafik som krydser eller sammenfletter (i dette 
tilfælde trafik lys nr. 2 eftersom ensrettet vekslende trafik regulering var valgt). Trafik sikkerheds 
zone tiden bliver beregnet automatisk og kan ikke ændres. 

Efter valg af intervaller vil følgende blive vist: 

From 1 => 2 10 sekunder 

De ovennævnte tider er automatisk beregnet ud fra sikkerheds zone tiderne og kan ikke ændres. 
Bekræft dette med tryk på knap nr. 4. Nu vil skærmen vise indstillinger til og sætte intervaller 
mellem trafik lys nr. 1 og trafik lys nr. 3. 

From 1 => 3 10 sekunder 

Du skal indtaste alle interval tiderne som beskrevet ovenfor, når dette er gjort skal du trykke på 
knap nr. 4 igen. 

Skærmen viser: 

Making signal plan 

Efter udførelsen af signal planen vil skærmen skifte til følgende besked: 

Put box into Unit 1 >4< (Isæt boksen til unit 1) 

Tilslut den håndholdte enhed til det første trafik lys (trafik lys nr. 1). Følgende må nu kunne ses i 
trafik lysets skærm: 

12,8V light?? No data! 
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Tryk på knap nr. 4 på den håndholdte enhed, alle data fra den håndholdte enhed vil nu blive 
overført til trafik lyset, skærmen viser nu følgende: 

Håndholdt enhed Kontrol enhed 

Sending to light datablock: 159/ 12,8V light 1 receiving / 

Transmission >>OK<< Transmission >>OK<< 

1 light correct programmed 12,8V light 1 light 2 missing (mangler lys nr. 2) 

Ved radio eller kabel drift skal du kun programmere trafik signal nr. 1 med den håndholdte enhed. 
Efter du har tilsluttet installationerne eller som ved radio drift tændt for det andet trafik lys, herefter 
en efter en. 

Den måde du tænder de andre signal hoveder på afgøre forholdet indbyrdes i henhold til 
hvilken gruppe de tilhører og med de dertil hørende signal hoveder. Systemet vil ikke starte 
op automatisk før alle signal hoveder er tændt og dataene er overført enten via kabel eller radio. 

Advarsel: Hvis der skulle ske det at data er mistet ved enten trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. 2 (ved 
tænd/sluk aktivering), skal hele programmeringen gøres forfra hvis det er en radio 
programmering det drejer sig om. 

Manuelle muligheder: 

(Blinkende, lys slukket, alle rød og programmerings valg) 

Procedure metoderne for manuelle muligheder kan findes i kapitel V hjælpe funktioner på side 57 i 
denne manual. 
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9. Omprogrammering eller ændring af tids indstillinger i radio/kabel signal system som er i 
drift. 

Med den nye software version til MPB 4400 trafik signal system kan du lave ændringer til 
radio/kabel signal systemet uden at du behøves og slukke for systemet først. Signal systemet 
skifter automatisk til alle rød imens omprogrammering foregår, når dette er gjort vil systemet 
automatisk starte op igen. 

Følg denne vejledning: 

Brug den manuelle programmerings enhed til og rette/ændre de ønskede tider eller data. Bortset 
fra standard indtastninger så som: 

• Antal af grupper 

• Antal og type af signal hoveder (vej/fodgænger) 

• Drift radio/kabel 

Kan alle informationer og data ændres. Når alle indtastninger er færdiggjort vil den håndholdte 
enheds skærm vise følgende (som vist ved tidligere indtastninger) 

Making signalplan 

Når signal planen er blevet indtastet vil du se følgende på skærmen: 

Put box into unit 1 >4< 

Eller  

Put box into unit k1 >4< 

Isæt nu den håndholdte enhed i trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. k1 (hvis trafik lys nr. 1 har mere 
end et signal hoved). 

Tryk på knap nr. 4 igen. 
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Dataene fra den håndholdte enhed bliver nu overført til signal systemet (imens dataene bliver 
overført vil signal systemet automatisk skifte til alle rød). 

Håndholdt enhed Kontrol enhed 

Sending to light waiting for red (overfører til 
trafik lys, venter på alle rød) 

12,8V light 1 receiving 

Sending to light datablock: 159/ Transmission >Ok< 

Transmission >Ok< 12,8V light 1 sending data/ 

1 light correct programmed 12,8V light 1 light 2 missing! 

Handbox off with key >4< (håndholdt enhed 
slukket, med nøgle) 

Transmission >Ok< 

Efter dataene er overført fra den håndholdte enhed til trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. k1, og 
derefter fra trafik lys nr. 1 eller trafik lys nr. k1 til alle de andre trafik lys vil systemet automatisk 
starte op igen. 
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10. Gennemse data på den håndholdte kontrol enhed mens systemet er i brug 

 

Den nuværende software version som er installeret i den håndholdte kontrol enhed til signal 
systemet MPB 4400 giver dig nu mulighed for at overføre det nuværende program indstilling fra 
trafik signal nr. 1 eller trafik signal nr. 1K1 til den håndholdte enhed. På denne måde kan du lave 
ændringer til de nuværende program indstillinger på dit radio eller kabel trafik signal system eller 
forberede data indstillinger til et andet trafik signal system. 

For at gøre dette skal du tænde for den håndholdte kontrol enhed, brug knap nr. 2 til og køre op i 
menuen indtil dette fremkommer 

Receive data from light >3< 

Herefter går du til trafik signal nr. 1 eller trafik signal nr. 1K1 og indsætter den håndholdte enhed i 
kontrol stikket, tryk på knap nr. 3 for at overføre trafik dataene fra den nuværende drift og gemme 
dem på den håndholdte kontrol enhed. 

Du kan nu ændre dataene som nævnt ovenfor og herefter sende de eventuelle rettede data tilbage 
til trafik signalet eller bruge dem til og programmere en anden trafik signal system. 
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III. Specielle funktioner med kvarts drift 

For at komme til menuen med specielle funktioner skal du trykke på knap nr. 2 flere gange efter du 
har tændt den håndholdte enhed. 

Natte dæmpning 

Før du starter med natte dæmpning funktionen skal du være sikker på at tid og dato er korrekt 
indstillet i den håndholdte enhed. Dette finder du ud af ved og tænde for den. 

Efter ca. 10 sekunder vil du sen den indtastede tid og dato på skærmen på den håndholdte enhed. 

Hvis informationerne ikke er korrekte skal du ændre dem som beskrevet i hjælpe funktion kapitlet i 
denne manual. Tænd for den håndholdte enhed, tryk på knap nr. 2 flere gange indtil skærmen 
viser: 

Nightmode: yes no (natte dæmpning ja nej) 

Du kan nu aktivere natte dæmpning, du kan gå frem og tilbage som normalt ved hjælp af 
knapperne nr. 1 og nr. 3. Når du har aktiveret natte dæmpningen vil de forskellige indtastninger 
blive vist på skærmen imens du programmerer, du fortsætter nu som beskrevet i vejledningerne for 
drift. 
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IV. Specielle funktioner med radio eller kabel drift. 

For at komme til menuen med specielle funktioner skal du trykke på knap nr. 2 flere gange efter du 
har tændt den håndholdte enhed. 

Natte dæmpning 

Før du starter med natte dæmpning funktionen skal du være sikker på at tid og dato er korrekt 
indstillet i den håndholdte enhed. Dette finder du ud af ved og tænde for den. 

Efter ca. 10 sekunder vil du sen den indtastede tid og dato på skærmen på den håndholdte enhed. 

Hvis informationerne ikke er korrekte skal du ændre dem som beskrevet i hjælpe funktion kapitlet i 
denne manual. Tænd for den håndholdte enhed, tryk på knap nr. 2 flere gange indtil skærmen 
viser: 

Nightmode: yes no (natte dæmpning ja nej) 

Du kan nu aktivere natte dæmpning, du kan gå frem og tilbage som normalt ved hjælp af 
knapperne nr. 1 og nr. 3. Når du har aktiveret natte dæmpningen vil de forskellige indtastninger 
blive vist på skærmen imens du programmerer, du fortsætter nu som beskrevet i vejledningerne for 
drift. 
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Dag programmer 

Du kan ikke bruge eller aktivere dag programmer med kvarts drift. 

Før du starter med dag program funktionen skal du være sikker på at tid og dato er korrekt 
indstillet i den håndholdte enhed. Dette finder du ud af ved og tænde for den. 

Efter ca. 10 sekunder vil du sen den indtastede tid og dato på skærmen på den håndholdte enhed. 

Hvis informationerne ikke er korrekte skal du ændre dem som beskrevet i hjælpe funktion kapitlet i 
denne manual. Tænd for den håndholdte enhed, tryk på knap nr. 2 flere gange indtil skærmen 
viser: 

Dayprograms: 1 2 3 4  

Den forindstillede værdi blinker, ved hjælp af knap nr. 1 og knap nr. 3 kan du nu vælge op til 4 dag 
programmer. Efter du har valgt det antal dag programmer som du skal bruge, skal du nu fortsætte 
med programmeringen som beskrevet i vejledningen for drift. 

Intervaller 

Intervaller er en hjælpe funktion som bruges til og overvåge den minimale trafik sikkerheds tids 
zone. Intervallet står for tids perioden fra slutningen af den grønne tids periode f.eks. på trafik lys 
nr. 1 og til starten af den grønne tids periode ved en tilkørende/sammenflettende trafik f.eks. trafik 
lys nr. 2. 

Du har nu mulighed for at aktivere interval: 

Meantimes yes no 

Den indstillede værdi blinker nu, du kan vælge din ønskede indstilling ved hjælp af knapperne nr. 1 
og nr. 3. 
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Cirkulation 

Cirkulation bruges som en ekstra sikring i tilfælde af en fejl ved radar detektorerne eller 
antennerne. Cirkulation bruges kun i forbindelse med trafik afhængig regulering alle rød eller ved 
grøn på forlangende. Som en prøve kan du indtaste yes i menuen traffic dept. Ved hjælp af knap 
nr. 1, yes vil nu blinke. Gå nu tilbage ved hjælp af knap nr. 2 indtil du ser følgende menu: 

Fail-safe: yes every> 5 minutes (fejl sikret: ja hver> 5 minut) 

Du har mulighed for at ændre på værdien hvor pilen blinker ved hjælp af knapperne nr. 1 og nr. 3. 
Du kan gå en linje op ved hjælp af knap nr. 2 og du kan nu skrive yes ved hjælp af knap nr. 1 og 
no ved hjælp af knap nr. 3.  Cirkulationen skal aktiveres eller deaktiveres efter hver tids indstilling. 
Du vil vedblive og se dette skærm billede indtil indstillingen for traffic dept. er sat tilbage til no. 

Forvent data fra pc 

Med denne funktion har du mulighed for at indtaste data via din pc’s interface. Denne funktion er 
yderligere forklaret i afsnittet for drift vejledning til pc programmering. 

For at komme ud af menuen for specielle funktioner skal du trykke på knap nr. 4 flere 
gange. Dette vil få dig tilbage til programmeringsindstillingerne som beskrevet tidligere i 
denne manual. 
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V. Hjælpe funktioner 

1. manuelle muligheder med ensrettet vekslende trafik regulering: 

(manuel drift, blinker, lys slukket, alle rød og program udvalg) 

Manuel drift er kun muligt med enten radio eller kabel drift. Du skal blot isætte den håndholdte 
enhed i et signal system som kører.  

Derefter skal du tænde for den håndholdte enhed ved og trykke på on. 

Skærmen vil nu vise: 

Please select: manual ==> 

With key 3 --> with key 1<-- 

Håndholdt drift => <=blinker=> <=lys slukket=> <=alle rød=> <=program udvalg=> <= håndholdt 
enhed slukket 

Vælg drift mode ved brug af knapperne nr. 1 og nr. 3. Trafik lyset skifter over til det ønskede drift 
mode ved tryk på knap nr. 4. 

Hvis >Manuel drift< er valgt vil du se følgende på skærmen: 

Please wait.. green 1 is coming  

Trafik signal systemet fortsætter nu til det næste mulige automatiske forindstillet grøn tids periode 
og stopper der. 

Skærmen viser: 

3=go on 4=end >green1 there< 

Tryk nu på knap nr. 3, trafik signal systemet fortsætter nu til det næste automatiske forindstillet 
grøn tids periode. Det er ikke muligt og bruge denne funktion til og mindske sikkerheds zone tiden 
(interval). Hvis du ønsker og forlade manuel drift skal du trykke på knap nr. 4. 

Hvis du ønsker en anden drift mode f.eks. blinker, lys slukket, alle rød, eller program udvalg kan du 
skifte over til dette ved hjælp af menu punktet please select (før du gør dette skal du slukke for den 
håndholdte enhed og tænde den igen). 

Tryk f.eks. på knap nr. 3 for at skifte over til blinker. Du tænder for den valgte drift mode ved at 
trykke på knap nr. 4. 
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Skærmen på den håndholdte enhed viser nu: 

Please wait … > Flashing coming 

Signal systemet kører automatisk til det punkt som er sat internt og vil derefter skifte til blinkende. 

Skærmen viser nu: 

> Flashing there automatic >4< 

Fjern den håndholdte enhed fra kontrol enheden på trafik signal systemet og sluk den ved at trykke 
to gange på knap nr. 4. 

Hvis du ønsker og skifte tilbage til automatisk skal du gøre følgende: sæt den håndholdte enhed 
ind i en af kontrol enhederne (det betyder ikke noget hvilken en du vælger). Derefter tænder du for 
den. 

Den håndholdte enhed vil nu vise den nuværende drift mode, i dette eks. Blinkende: 

> Flashing there automatic >4< 

Skift tilbage til automatisk drift ved hjælp af knap nr. 4. Du vil bagefter blive bedt om at slukke for 
den håndholdte enhed. 

For at indtaste program udvalg skal du gøre følgende: sæt den håndholdte enhed ind i trafik lys 
nr. 1. Herefter skal du tænde for den ved og trykke på on. Vælg drift mode ved hjælp af knapperne 
nr. 1 og nr. 3. Trafik signal systemet skiftes over til det ønskede drift mode ved hjælp af knap nr.4. 

Skærmen viser nu: 

Please select: >-< pro 1 >+<  

Pro 1 

Pro 2 

Pro 3 

Pro 4 

Pro 7 off 

Pro 8 blinkende (Flashing) 
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Program udvalg kan kun ske ved trafik lys nr. 1. Efter du har valgt det ønskede drift program, 
skal du trykke på knap nr. 4. 

Please wait … > pro 1 coming 

Programmer som ikke er installeret kan ikke blive valgt. Fjern den håndholdte enhed fra kontrol 
enheden på trafik lyset og sluk den ved og trykke på knap nr. 4 to gange. 

Hvis du ønsker og skifte tilbage til clock mode skal du gøre som følgende: sæt den håndholdte 
enhed ind i en af trafik lysene, det gør ikke noget hvilken en du vælger. Herefter tænder du får den 
håndholdte enhed. 

Skærmen på den håndholdte enhed viser nu hvilken drift program der bruges, i dette eks. Pro 1: 

>pro 1< there clock mode: >4< 

Skift over til clock mode ved hjælp af knap nr. 4. 

2. Manuelle funktioner med krydsende trafik: 

(manuel drift, blinker, lys slukket, alle rød og program udvalg) 

Manuel drift er kun muligt med enten radio eller kabel drift. Du skal blot isætte den håndholdte 
enhed i et signal system som kører. Derefter skal du tænde for den håndholdte enhed ved og 
trykke på on. 

Skærmen vil nu vise: 

Please select: manual ==> 

With key 3 --> with key 1<-- 

Håndholdt drift => <=blinker=> <=lys slukket=> <=alle rød=> <=program udvalg=> <= håndholdt 
enhed slukket 

Vælg drift mode ved brug af knapperne nr. 1 og nr. 3. Trafik lyset skifter over til det ønskede drift 
mode ved tryk på knap nr. 4. 

Hvis >Manuel drift< er valgt vil du se følgende på skærmen: 

Please wait … --> waitingpoint 

Trafik signal systemet vil nu fortsætte til det næste automatiske mulige indstillet grøn vente punkt 
og stoppe der. 
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Skærmen viser nu: 

3=go on 4=end >waitingpoint< 

Tryk nu på knap nr. 3, trafik signal systemet fortsætter nu til det næste automatiske forindstillet 
grøn vente punkt. Det er ikke muligt og bruge denne funktion til og mindske sikkerheds zone tiden 
(interval). Hvis du ønsker og forlade manuel drift skal du trykke på knap nr. 4. 

Hvis du ønsker en anden drift mode f.eks. blinker, lys slukket, alle rød, eller program udvalg kan du 
skifte over til dette ved hjælp af menu punktet please select (før du gør dette skal du slukke for den 
håndholdte enhed og tænde den igen). 

Tryk f.eks. på knap nr. 3 for at skifte over til blinker. Du tænder for den valgte drift mode ved at 
trykke på knap nr. 4. 

Skærmen på den håndholdte enhed viser nu: 

Please wait … > Flashing coming 

Signal systemet kører automatisk til det punkt som er sat internt og vil derefter skifte til blinkende. 

Skærmen viser nu: 

> Flashing there automatic >4< 

Fjern den håndholdte enhed fra kontrol enheden på trafik signal systemet og sluk den ved at trykke 
to gange på knap nr. 4. 

Hvis du ønsker og skifte tilbage til automatisk skal du gøre følgende: sæt den håndholdte enhed 
ind i en af kontrol enhederne (det betyder ikke noget hvilken en du vælger). Derefter tænder du for 
den. 

Den håndholdte enhed vil nu vise den nuværende drift mode, i dette eks. Blinkende: 

> Flashing there automatic >4< 

Skift tilbage til automatisk drift ved hjælp af knap nr. 4. Du vil bagefter blive bedt om at slukke for 
den håndholdte enhed. 
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Sæt den håndholdte enhed ind i et trafik signal system som kører, herefter skal du tænde for 
enheden ved at trykke på on. 

Skærmen viser nu: 

Please select: >-< pro 1 >+<  

Pro 1 

Pro 2 

Pro 3 

Pro 4 

Pro 7 off 

Pro 8 blinkende (Flashing) 

Program udvalg kan kun ske ved trafik lys nr. 1. Efter du har valgt det ønskede drift program, 
skal du trykke på knap nr. 4. 

Please wait … > pro 1 coming 

Programmer som ikke er installeret kan ikke blive valgt. Fjern den håndholdte enhed fra kontrol 
enheden på trafik lyset og sluk den ved og trykke på knap nr. 4 to gange. 

Hvis du ønsker og skifte tilbage til clock mode skal du gøre som følgende: sæt den håndholdte 
enhed ind i en af trafik lysene, det gør ikke noget hvilken en du vælger. Herefter tænder du får den 
håndholdte enhed. 

Skærmen på den håndholdte enhed viser nu hvilken drift program der bruges, i dette eks. Pro 1: 

>pro 1< there clock mode: >4< 

Skift over til clock mode ved hjælp af knap nr. 4. 
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3. Indstilling af dato og tid 

Ændringer til den håndholdte kontrol enhed: 

Først skal du slukke for den håndholdte enhed. Du skal nu tænde for den igen samtidig med at du 
holder knap nr. 1 nede (kort tryk på on knappen). 

Efter ca. 10 sekunder skal du slippe knap nr. 1. Ved hjælp af knap nr. 1 og knap nr. 3 kan 
værdierne mærket med >< øges og mindskes. 

Du fortsætter med indstilling af den næste værdi ved hjælp af knap nr. 4. Når du trykker på knap 
nr. 4 engang mere efter indstilling af sekunderne, vil den interne tid blive indstillet med de værdier 
som netop er indtastet. 

Bemærk: et korrekt indstillet ur er meget vigtigt hvis data fra et trafik signal system skal printes ud 
eller hvis du bruger funktionerne dag programmer og natte dæmpning. Dette forsikrer at alle 
reporter som er samlet bliver udstyret med den rigtige dato og den korrekte tid på dagen. Dag 
programmet og natte dæmpning programmet vil også blive startet op på det rigtige tidspunkt. 

 

Ændringer til trafik signal systemet: 

Først skal du justere den korrekte tidsindstilling i den håndholdte kontrol enhed som beskrevet 
ovenfor. For at opdatere tidsindstillingerne i trafik signal systemet uden omprogrammering – f.eks. 
skifte mellem sommer og vinter tid - skal du tænde for den håndholdte kontrol enhed og bruge 
knap nr. 2 for at vælge følgende menu program: 

Light clock 1 (1H1) set >3< 

Placer nu den håndholdte kontrol enhed i trafik signal nr. 1 eller trafik signal nr. 1K1, tryk på knap 
nr. 3 for at overføre dato og tid fra den håndholdte kontrol enhed til trafik signalets kontrol enhed. 
Alle andre program indstillinger i trafik signalet forbliver uændret. 

Tryk på knap nr. 2 gentagne gange for at slukke for den håndholdte kontrol enhed. 
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4. Den håndholde enhed version vises på skærmen: 

Først skal du slukke for den håndholdte enhed. Herefter tænder du for den igen ved hjælp af 
knappen on. Du vil nu se følgende skærmbillede: 

*Peter Berghaus* *Traffic light* 

Vers. H10.10 08:40 Handbox: 685 

Du vil nu se versionen af den installerede software i den øverste linje, og serie nummeret på den 
håndholdte enhed i den anden linje. 
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5. Fejlerkendelser: 

Quit failure with key >4<! (afslut fejl med knap) 

Hvis den håndholdte enhed sættes ind i et blinkende signal system og derefter tændes som om du 
ønsker og køre en manuel drift, og du ser ovenstående meddelelse så er der en fejl ved signal 
systemet (f.eks. grøn/grøn overskridelse). 

Hvis dette sker skal du følge beskeden som vises i trafik lysets skærmbillede, denne viser en 
tydeligere beskrivelse af fejlen. Du kan prøve og erkende fejlen ved og trykke på knap nr. 4. 

Hvis signal systemet stadig ikke startet op skal du lave en dybere fejlsøgning og rette fejlen. 
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6. Speciel drift mode ved brug af interne og eksterne dreje knapper til manuelle funktioner 
så som manuel drift, blinkende, lys slukket og alle rød. 

6.1 Indstilling af speciel drift mode ved hjælp af indbygget dreje knapper (frivilligt) 

F.eks. manuel drift, kun muligt ved kabel eller radio kontrol. 

Indstil dreje knappen til manuel drift, efter ca. 5 sekunder vil den røde LED blinke. Dette betyder at 
den specielle drift mode som du har valgt er blevet aktiveret. Hvis den røde LED skifter fra og 
blinke rødt til og lyse konstant rødt betyder det at signal systemet er i den næste mulige grøn vente 
punkt. Ved at trykke på knappen vil signal systemet gå videre til det næste grønne vente punkt for 
den følgende signal gruppe. Når du trykker på knappen blinker LED rødt, når den næste grønne 
vente punkt er nået vil LED igen vise konstant rødt. Det er derfor ikke muligt og bruge dette til og 
forkorte sikkerhed tids zonen (intervaller). Sekvensen og den nuværende status på de individuelle 
signal grupper kan ses på trafik lysets skærm. 

Hvis du ønsker og forlade manuel drift skal dreje knappen skiftes tilbage til automatisk. Den røde 
LED slukker automatisk efter ca. 5 sekunder, dette viser at signal systemet har skiftet tilbage til 
automatisk drift. 

Hvis du ønsker og bruge andre speciel drift modes, så som blinkende, lys slukket eller alle rød skal 
du følge denne vejledning: 

Dreje knappen skal skiftes fra automatisk til den ønskede specielle drift mode, f.eks. blinkende. 
Efter ca. 5 sekunder vil den røde LED blinke for at indikere at det valgte drift program er blevet 
aktiveret. 
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Signal systemet vil nu vedblive med og køre indtil den nuværende switch off tid er nået og herefter 
vil den så skifte til blinkende gult (vær opmærksom på at de eneste vej trafik lys grupper som 
blinker er dem som er programmeret med yes inde i error flashing menuen, fodgænger signal 
hoveder vil automatisk være slukket). LED vil nu lyse konstant når den valgte drift mode er nået. 

Hvis du ønsker og forlade den valgte speciel drift mode, gul blinkende, skal dreje knappen tilbage 
til automatisk. Den røde LED slukker sig selv efter ca. 5 sekunder og signal systemet vil nu skifte 
tilbage til automatisk drift. 

 

6.2 Indstilling af speciel drift modes ved brug af ekstern kabel fjernbetjening (frivilligt) 

1. Sæt dreje knappen på den indbyggede manuelle kontrol enhed til position ekstern. 

2. Vælg den ønskede specielle drift mode ved hjælp af dreje knappen på den eksterne kabel 
fjernbetjening. 

3. Tag hætten af stikket på den eksterne fjernbetjening kontrol som findes under kontrol kammeret 
på trafik signal systemet. 

4. Tilslut stikket på fjernbetjeningen til stikket på trafik signal systemet og fastgør det med og 
stramme møtrikkerne. 

5. Efter ca. 5 sekunder vil den valgte specielle drift mode blive aktiveret. For at vælge andre 
speciel drift modes kan du se hvordan dette gøres i kapitel 6.1. 
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Kommentarer: 

Hvis flere signal hoveder bliver ændret med dette tilbehørs udstyr skal du være sikker på at 
ændringerne kun bliver gjort ved et signal hoved. På alle de andre signal hoveder skal dreje 
knapperne blive i automatisk position. 

Hvis en af dreje funktionerne ved en fejl ikke står på automatisk vil den røde LED funktion blinke 
hurtigt. Dette betyder at der er en fejl og trafik lys systemet kan ikke køre i den ønskede specielle 
drift mode. Venligst efterse hvilken dreje knap der ikke er i automatisk position og sæt den i den 
rigtige position, automatisk. Efter ca. 5 sekunder vil det valgte specielle drift mode blive aktiveret. 

Bemærk: Det er ikke muligt og vælge følgende specielle drift modes, blinkende og lamper slukket, 
direkte mens du er aktiveret i den specielle drift modes manuel drift eller alle rød. Skal du over i et 
af disse specielle drift modes skal du først sætte dreje knappen til automatisk og derefter kan du 
indstille den til det ønskede program (blinkende eller lamper slukket). Et direkte skift mellem de 
andre specielle drift modes er muligt. 

 

7. Flere frekvens teknologi med display som viser frekvens styrken (ekstra) 

Som en ekstra tilføjelse kan MPB 4400 udstyres med den nyeste teknologi indenfor multi 
frekvenser. Foruden den specielle interne installerede radio modul vil du også have valg knap samt 
et detaljeret display med frekvens styrke som er installeret på front siden. Alt i alt er der 10 farvede 
LED knapper som tydeligt viser modtage styrken på de andre trafik signaler. Dette er dog 
afhængigt af at alle kontrol enheder bliver installeret til den samme frekvens (1 til 16). Kvaliteten af 
radio forbindelsen er tydeligt markeret fra rød (utydelig) til gul (ok) til grøn for bedste forbindelse. 
Hvis man tager frekvens styrken med i sine beregninger inden man tilslutter de andre signal 
hoveder kan du også bruge denne feature til og udvælge den radio frekvens som er mindst i brug 
og derfor ikke vil have mange afbrydelser. 
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Display og frekvens styrke displayet tændes ved at trykke på knappen ”Field strength display and 
LCD lighting”. 

Når signal systemet er i brug kan dette display også bruges til og forbedre positionen af signal 
hovederne eftersom blot den mindste ændring i deres position, nogen gange blot et par centimeter, 
tydeligt kan tydeliggøre eller nogen gange mindske frekvens styrken. Med den detaljerede 
frekvens styrke display kan du nu finde den mest fordelagtige position til signal hovederne ved 
radio drift – så farvel til ”døde” områder. 

Takket være vores multi frekvens, som består af den specielle radio modul, frekvens valg knap og 
frekvens styrke display er det nu muligt i Tyskland og vælge mellem 4 frekvenser som er licenset 
på 2m båndet som bruges til radio trafik signal systemer, dette valg kan øges op til 16 frekvenser til 
eksport. 

Dette betyder naturligvis at vi kan levere andre frekvenser, bl.a. også 70 cm UHF, med mange 
forskellige sendere til brug udenfor Tyskland. 
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VI. Kontrol enhed 

VI.I Tænd/sluk for kontrol enheden, skift af batterier. 

Kontrol enheden er kun udstyret med en tænd/sluk knap og en sikring. 

Den maksimale tilladte værdi på sikringen er 6,3A! 

Det første du skal gøre for at starte installationen op er og sætte akkumulatoren fast i 
batteriboksen (vær opmærksom på korrekte poler). Tænd trafik lyset ved brug af hoved knappen. 
Trafik lysets skærm vil nu automatisk vise udbyder og EPROM versionen: 

*Peter Berghaus* *Traffic light* 

Epromversion: H1010 08:40 

Efter denne meddelelse skal skærmen vise følgende: 

12,8V light?? No data! 

Kontrol enheden kan kun omprogrammeres i forbindelse med at skærmen viser expect data! 

Efter succesfuld programmering vil signal hovedet sende en besked med de respektive trafik lys 
numre. 
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Skærmen vil nu vise følgende: 

12,8V light 1 10 sekunder red 

Hvis der er en fejl i systemet vil der komme en klar besked og beskrivelse i den anden linje: 

12,8V light 1 light 2 missing! 

eller 

12,8V light 1k1 light 1k2 missing! 

Advarsel: Hvis systemet er slukket i 10 sekunder eller mere vil du miste alle data. Trafik lyset skal 
så omprogrammeres. 

Alle data gemmes mens der skiftes batteri: 

Hvis akkumulator batteriets spænding falder til under ca. 11 Volt mens i drift, vil der komme en 
advarsel i kontrol enhedens skærm hvis du kører med kvarts kontrol. 

Hvis systemet kører med radio eller kabel drift, vil du kunne se på hvert signal hoved om 
akkumulatoren trænger til og blive skiftet (se også under fejlbeskrivelse). 

Følgende meddelelse vises nu på skærmen: 

*Accu change!* 10V 
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VI.2 Fejlmeddelelser ved kontrol enheden: 

Fejlmeddelelserne i forbindelse med kontrol enheden bliver vist i den nederste linje af LED 
skærmen. Fejl skærmen er meget bruger venlig. Alle fejl som sker i løbet af dagen vises i 
rækkefølge med klare beskeder. 

Hvis du kører med radio eller kabel drift, vil du ikke kun se fejlene på den enkelte trafik lys men 
også de eventuelle fejl som er på andre trafik lys. Hvis du bliver kaldt til et signal som har en fejl, 
åbner du en tilfældig kontrol enhed. Der kan du f.eks. se i skærmen at der står red 2 defective (rød 
nr. 2 fejl). 

Skærmens meddelelse taler for sig selv, fortsæt til trafik lys nr. 2 og efterse det røde lys. 

Herefter vil systemet automatisk returnere til normal drift. 

Wrong version! (forkert version) 

Der er gjort et forsøg på at programmere en ny kontrol enhed med en gammel håndholdt enhed 
eller omvendt (forskellig EPROM version). 

Løsning: kontakt os og bed om den nye version. 

*Internal failure* (intern fejl) 

Kontrol enheden har en fejl. Sluk og tænd for kontrol enheden igen. Normalt vil dette fjerne fejlen, 
hvis dette ikke sker, skal du sende kontrol kortet til fabrikken til reparation. 

12,8V light 1 red defect 2 

Den røde lampe ved trafik lys nr. 2 er i stykker og skal udskiftes. Efter fejlen er udbedret vil 
systemet starte op igen automatisk. Hvis trafik signal systemet er udstyret med LED moduler skal 
du ordne fejlen som beskrevet på side 58. 

12,8V light 1 green status 3 

Dette er en status fejl, gul og rød status fejl kan også forekomme.  
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Ved denne type fejl er det direktivet til kontrol enheden som ikke udfører den indstilling som den 
skal. Bekræft fejlen ved hjælp af den håndholdte enhed. Hvis fejlen sker igen skal du sende kontrol 
panelet til fabrikken til eftersyn. 

12,8V light 1 e. gr. grp. 1/3 

Ved denne fejl sker der f.eks. det af signal grupperne nr. 1 og nr. 3 vil sende et modsat rettet signal 
som ikke er tilladt i programmet (i dette eks. vil begge grupper vise grønt samtidigt). 

Grøn/grøn overvågning forhindrer de to grupper i og vise grønt samtidigt. 

For at finde frem til grunden til fejlen må du nu undersøge grupperne nr. 1 og nr. 3, den gruppe 
som viser status fejl (grøn status) er grund til fejlen. 

Bekræft fejlen med den håndholdte enhed. Hvis fejlen gentager sig skal du sende kontrol panelet 
ind til fabrikken til eftersyn. 

12,8V light 1 meant. grp. 3/2 

Denne fejl betyder at der er en interval fejl mellem gruppe nr. 2 og gruppe nr. 3. Efterse dine 
indtastninger for de grønne perioder og interval tider for gruppe nr. 2 og gruppe nr. 3. Ret tiderne 
og omprogrammer systemet. 

12,8V light 1 no rec. Light 2 

Denne fejl betyder at transmissionen bliver forstyrret af radio eller kabel linjen. I det viste eks. 
betyder det at trafik lys nr. 2 er berørt. Grunden til dette kan være: 

Med radio drift: Antennen er i stykker eller mangler, radio modul 
er i stykker, eller stikket sidder løst 

Med kabel drift: Kabel tilslutningen er i stykker, eller stikket er 
løst. 

Efter udbedring af fejlen vil systemet automatisk starte op igen. Du skal ikke bekræfte fejlen med 
den håndholdte enhed. 
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VII. Håndholdt enhed 

VII.I Tænd/sluk håndholdt enhed: 

Før du kan bruge den håndholdte enhed skal de medfølgende batterier sættes i (4*mignon). 

For at gøre dette åbner du batteri kammeret på bagsiden af enheden og sætter batterierne i, vær 
opmærksom på at polerne er korrekte. 

For at tænde for enheden trykker du kort på on. 

Den håndholdte enhed vil nu vise hvilken model den er. Du kan slukke for enheden ved at trykke 
på knap nr. 2 i ca. 5 sekunder. 

Afhængig af hvilken model der er tale om, vil skærmen vise følgende: 

**MPB 4400** ensrettet trafik 

**MPB 4400 VA** ensrettet trafik 

**MPB 4400** vejkryds 

**MPB 4400 VA** vejkryds 

VII.2 Tænd/sluk håndholdt enhed 

For at kunne overføre data fra den håndholdte enhed til kontrol enheden, skal den håndholdte 
enhed først isættes kontrol enheden. Hvis den håndholdte enhed ikke er ordentligt sat ind, eller 
hvis data stadig er i systemet vil skærmen vise følgende: 

Transmission >>failure<< 
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Send again? (send igen) <2>=yes <4>=no 

Gentag overførslen med knap nr. 2 eller fortryd med knap nr. 4. Normalt vil den håndholdte enhed 
visse følgende på skærmen: 

2 lights correct programmed 

Handbox off with key >4< 

Med radio eller kabel: 

1 light correct programmed 

Sluk for enheden ved brug af knap nr. 4. Den håndholdte enhed slukker automatisk efter 10 
minutter hvis der ikke er trykket på nogen knapper. 

Batteries empty … please change! (Lavt batteri .. skift venligst) 

Når denne fejlmeddelelse kommer kan du stadig arbejde et stykke tid endnu. Det er dog anbefalet 
at batterierne bliver skiftet med det samme. 

Advarsel: Husk og slukke den håndholdte enhed før du skifter batterierne, du må ikke bruge 
genopladelige batterier. 

Internal failure: unknown menu (intern fejl: ukendt menu) 

Den håndholdte enhed har en funktion fejl. Mens denne fejl vises på skærmen, skal du fjerne 
batterierne fra den håndholdte enhed. Udskift dem med andre og tænd for den håndholdte enhed 
igen. Normalt vil det fjerne fejlen, hvis dette ikke sker, skal du sende enheden til fabrikken til 
eftersyn. 

Box defect! Please switch off (boksen er i stykker, venligst sluk den) 

Enheden skal sendes ind til fabrikken til eftersyn. 

Set clock go on with >4< (sæt tiden) 
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Fabriksindstillingerne for dato og tid virker ikke. Efter du har trykket på knap nr. 4 vil en menu 
fremkomme hvor du kan indtaste tiden (for at gøre dette skal du se kapitel hjælpe funktioner som 
starter på side 52 i denne manual). 

Efter den interne tid er korrekt indstillet vil du ikke se denne specielle menu igen. 

Please check the data … (venligst efterse dine data) 

Der er sket en fejl ved data indtastning. Et forudsat program kan ikke gennemføres med de 
indtastede data. Venligst efterse dataene. 

To many signalheads!  

Mens du har indtastet vej og/eller fodgænger signal hovederne har du indtastet mere en 24 signal 
hoveder. Ret disse indtastninger. 

Group? Without heads!! 

Hvis du f.eks. har indtastet at der er 3 signal grupper og antallet af signal hoveder i gruppe nr. 1 er 
sat til 0, så vil du se denne fejlmeddelelse. Løsning: Hvis der af en eller anden grund skal være 
signal grupper uden signal hoveder skal den (de) altid være den sidste gruppe i sekvensen, f.eks. 
med 4 grupper er de sidste 2 grupper indstillet til og være signal head-less, (signalg.: roadway, 
pedestrian=0)  

Green min 1 too small! 

Denne meddelelse kommer frem når den minimale grønne tid periode for gruppe nr. 1 ikke er 
korrekt. Den indtastede grønne tid periode for en gruppe er blevet sat til mindre end 5 sekunder. 
Den grønne tid periode må ikke sættes til mindre end 5 sekunder i henhold til RiLSA, du skal 
ændre værdien for gruppe nr. 1. 

!! greentimes !! !! overlaping !! (grønne tid perioder, overlapper hinanden) 

Denne meddelelse kommer frem når der er en grøn tid periode som overlappes mellem 2 eller 
flere signal grupper (begge eller flere viser grønt samtidigt). 
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Eftersom dette kan være meningen har du nu muligheden for at bekræfte valget med knap nr. 3. 
Denne besked er mere ment som en advarsel. 

Quit failure with key >4<! (afslut fejlen) 

Hvis ovenstående fejlmeddelelse kommer frem efter den håndholdte enhed er blevet sat ind i en 
blinkende signal system og derefter tændt, som om du vil køre driften manuelt, så har signal 
systemet en fejl (grøn/grøn f.eks.) 

Ved sådanne fejl skal du efterse skærmen på trafik lyset. Her vil fejlen være yderligere forklaret, du 
kan forsøge og bekræfte fejlen ved og trykke på knap nr. 4. 

Hvis systemet stadig ikke starter op skal du finde fejlen og rette den. 
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VIII. Tilbehør til MPB 4400 

• Radio eftermontering 

• Eftermontering til trafik afhængig drift 

• Printer overvågning 

• Printer interface (4 grupper) 

• Pc (bærbar) interface med programmering af op til 12 grupper 

• Software til Pc (bærbar) programmering 

• Fodgænger symboler til signal hoveder 

• Fodgænger efterspørgsel tracer 

• Ekstern manuel drift installation til signal hoved 

• Drift enhed til ekstern manuel drift 

• Intern manuel drift til signal hoveder 

• Eftermonteringssæt for at skifte over til 42V drift 

• Parallel boks installation til parallelle signal hoveder 

• Parallelle signal hoveder 

• Eftermontering af andet rødt lys 

• Tyveri beskyttelse af signal hoveder 

• LED moduler til rød/gul/grøn 

• Opgradering til SMS radio overvågning 

• Multi frekvens teknologi med frekvens styrke display 
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IX. Tekniske data 

Driftsspænding Ca. 9…14Vdc 

Strøm brug ved kvarts eller 
kabel drift 

Dag Ca. 1,20A per signal hoved 
(halogen) 

Dag Ca. 0,48A per signal hoved 
(LED) 

Nat Ca. 0,81A per signal hoved 
(halogen) 

Nat Ca. 0,32A per signal hoved 
(LED) 

Strøm brug ved radio drift Dag Ca. 1,40A per signal hoved 
(halogen) 

Dag Ca. 0,68A per signal hoved 
(LED) 

Nat Ca. 1,10A per signal hoved 
(halogen) 

Nat Ca. 0,58A per signal hoved 
(LED) 

Pærer 12V/10W halogen pærer med 
G4 tråde (standard) Du kan 
optimere trafik lysene med 
LED moduler 

Sikringer 4 A, 5x20 

Drift programmer Fikset periode, trafik afhængig 
drift, trafik afhængig drift med 
grøn på forlangende (hver med 
op til 4 dag programmer) og 
manuel drift 

Data transmission Kvarts, kabel, digitalt 

Radio udstyr Radio modul testet i 1/3/16 
frekvens version, licenseret 2m 
bånd frekvenser i Tyskland: 
151.09 MHz, 170.63 MHz, 
170.75 MHz og 170.77 Mhz. 

Senders udgående strøm 
niveau: < 100 mW 

  

Andre frekvenser og styrker er mulige f.eks. med sendere med større udgående styrke i henhold til 
det respektive lands love og regler. 
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Radar detektor MWD BF beskrivelse 

1. Generelt: 

MWD BF er en direkte genkendelses radar detektor som er specielt fremstillet til brug i områder 

med industrielle barrierer og installationer. 

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. 

Radar detektoren har også andre fordele: 

• Du kan vælge modeller med eller uden direkte genkendelse 

• Med direkte genkendelse kan du skelne mellem kommende og gående bevægelse 

• Strøm fri relæ udgang 

• Hårdfør over for temperatur forskelle, fugt, vind og radio forstyrrelse 

• Strøm forbrug AC eller DC 

• Indstilling mulig gennem åbning i front panelet på kassen 

• Kassen er beskyttet med IP 65 beskyttelse og derfor beskyttet mod alle former for støv og 

vand 

• Billig installering 

• Justering af drift parametre ved hjælp af knapper eller infrarød fjernbetjening 

• Kompakt plastik kasse 
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2. Montering: 

2.1 Installations placering 

Enheden skal placeres centralt ovenover den sektion som skal overvåges, den maksimale 

monteringshøjde er 6 meter. 

Gode råd til installation: 

• Enheden skal installeres et sted som er fri for rystelser 

• For at undgå falske meddelelser må der ikke være nogen bevægelser indenfor strålefeltet. 

• Der må ikke være nogen lys stof rør indenfor detektorens strålefelt 

• Det skal undgås at strålefeltet fra to radarer berører hinanden, da dette kan give falske 

meddelelser om bevægelse 

• Der må ikke installeres bag objekter, bygninger eller elementer 

• Hvis radar detektoren er udsat for regn eller sne skal den sættes til direkte genkendelses 

aktivering (en vejs - gående) 

2.2 Hvordan tager du kassen ned: 

Dækslet skal skrues ned med et drejningsmoment på ca. 1 Nm. Sæt dækslet jævnt ind i rillen på 

kassen og skru den ned. 

Bemærk: Hvis dækslet er skruet forkert på, f.eks. grundet klemte kabel ledninger mellem skruerne 

kan tætningen af kassen ikke være optimal. 
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3. Tilpasning og begyndelse: 

 

3.1 Retnings genkendelse: 

Retning genkendelse enheden på bevægelses sensoren kan justeres ved hjælp af DIP knapperne 

som ses på den højre side. DIP knap nr. 1 bruges til indkommende objekter som er den knap der 

justeres oftest. Hvis DIP knap nr. 2 er tændt vil enheden reagere på objekter som bevæger sig 

væk fra sensoren. Hvis begge DIP knapper er enten tændt eller slukket vil retning genkendelse 

være deaktiveret. 

3.2 Enheds adresse: 

For at kunne justere de omkringliggende bevægelses sensorer med en fjernbetjening, kan det 

være nødvendigt med at adressere hver enhed i sektor 1-4. Til dette er der et jumper område 

ovenfor DIP knapperne. 
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3.3 LED skærm: 

Drift indstilling Gul LED – Venstre side Rød LED – Højre side 

Objekt genkendelse OFF Objekt identificeret 

Justering med kontakt Signal blinker ved funktion 
numre 

Signal blinker i henhold til 
parametre 

Justering med fjernbetjening a. Infrarød modtagelse klar 

b. Signal blinker ved funktion 
numre 

a. Signal blinker i henhold til 
parametre 

b. Signal blinker til adresse 
enhed 

 

3.4 Forsinkelse tid på relæ: 

Fabriks indstillinger til forsinkelse tid på relæet er sat til 0,5 sekunder, dette kan forlænges til 2 

sekunder hvis du fjerner modstandselementet som du finder ved siden af jumperen til enhedens 

adresse. 

Advarsel: Modstandselementet må kun fjernes når strøm ikke er tilsluttet. Vær opmærksom på at 

du ikke beskadiger nogen af delene. 

3.5 Personlig standsning: 

Hvis personlig standsning er aktiveret vil en enkelt person ikke aktivere enheden. For yderligere 

information om hvordan du justerer personlig standsning venligst se sektion 3.6.2 og 3.7.3. 

Personlig standsning er designet til brug ved intern trafik som f.eks. låger. Afvigende forhold 

(meget lav eller høj monteringshøjde, indstillingsvinkel er for stejl eller for flad, skrå montage 

position) eller atypiske genstande (f.eks. hurtige personer, grupper, meget langsomme køretøjer, 

gaffeltrucks med stof ruller osv.) kan føre til funktionsfejl, hvis personlige standsning er aktiveret. 
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3.6 Justering med kontakter: 

Drift parametre (sensitivitet, personlig standsning) kan justeres med de kontakter som sidder på 

den højre side af antennen. 

Venstre kontakt/gul LED: vælg/indiker funktion 

Højre kontakt/rød LED: ændre/indiker værdi 

Hvis en funktion vælges for første gang, vil funktion nummeret blive indikeret på den gule LED 

efterfulgt af den nuværende værdi på den røde LED. 

Justering processen bliver afsluttet automatisk 30 sekunder den sidste kontakt er blevet trykket 

eller hvis du trykker en kontakt for længere tid. 

3.6.1 Valg af sensitivitet: 

Sensitiviteten på bevægelsessensoren kan justeres i grad fra 1 til 15. Hver gang du trykker på den 

højre knap vil sensitiviteten blive øget med en grad. Grad 15 er efterfulgt af grad 1. 

Gul LED blinker 1x 

Rød LED blinker 1x i henhold til værdien af den 

nuværende grad af sensitivitet. 

3.6.2 Personlig standsning: 

Den personlige standsning kan aktiveres på bevægelses sensoren, position 1 og deaktiveres 

position 2 ved hjælp af kontakten på den højre side. 

Gul LED blinker 2x 

Rød LED blinker 1x hvis personlig standsning er aktiveret 

blinker 2x hvis personlig standsning er 

deaktiveret 

3.6.3 Fabriks indstillinger: 

Hvis du har brug for at resætte parametrene tilbage til fabriks indstillingerne, skal du trykke på 

begge kontakter samtidig med du tænder for strømmen. De følgende justeringer bliver nu indstillet: 

Sensitivitets grad: 7 

Personlig standsning: off 
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3.7 Justering ved hjælp af den infrarøde fjernbetjening MWD RC: 

3.7.1 Hvordan aktiverer du justering mode: 

Før du kan bruge fjernbetjeningen til og ændre parametre på en bevægelses sensor skal enheden 

aktiveres til dette. For at gøre dette skal du trykke på start/sluk knappen. Alle bevægelses sensorer 

indenfor rækkevidde af fjernbetjeningen vil indikere enhedsadressen på den røde LED, hvis 

adressen på den ønskede enhed er indtastet indenfor 3 sekunder på fjernbetjeningen vil den 

aktiverede enhed vise at den er klar til indtastning på den gule LED. Alle andre enheder er ikke 

aktiveret og vil vedblive i deres normale drift. 

3.7.2 Valg af sensitivitet:  

Efter enheden er klar kan sensitiviteten på bevægelsessensoren ændres ved hjælp af følgende 

knapper ◄►. Når knapperne bliver trykket første gang vil den gule LED indikere antallet af 

ønskede funktioner med blinkende signaler. Den justerede værdi er indikeret med blinkende 

signaler på den røde LED. Sensitivitet er fra 1 til 15. 

Gul LED blinker 1x (funktion 1) 

Rød LED blinker 1x i henhold til værdi af nuværende 

sensitivitets niveau. 

Bemærk: Husk og slukke for personlig standsning når du justerer sensitiviteten. 

3.7.3 Personlig standsning: 

Kontakten (mand med kryds over) ændrer indstillingerne for personlig standsning. 

Gul LED blinker 2x (funktion 2) 

Rød LED blinker 1x hvis personlig standsning er tændt 

blinker 2x hvis personlig standsning er slukket 
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3.7.4 Hvordan stopper du justerings mode: 

Når du trykker på tænd/sluk knappen afslutter du justering med fjernbetjening. 

Bevægelsessensoren skifter nu tilbage til normal genkendelse mode. Den gule LED slukker og den 

røde LED fortsætter med og indikere genkendte objekter. Objekt genkendelses drift er automatisk 

aktiveret hvis der ikke er lavet nogen indtastninger ved hjælp af kontakter eller fjernbetjening 

indenfor 30 sekunder. 

3.8 Justering af genkendelses zone: 

MWD BF har en cirkulær genkendelse zone. Areal og position på genkendelseszonen kan ændres 

ved og justere sensitiviteten og hældnings vinklen. Generelt er den optimale vinkel mellem 30 og 

45 grader. For at ændre vinklen på strålingsområdet skal du løsne skruerne som du finder mellem 

monteringspælen og beskyttelses kassen, der er markerings mærker på begge sider af 

beskyttelseskassen i 15 graders vinkel. 

Størrelsen på genkendelses zonen kan variere afhængig af størrelse og fart på de(t) objekt(er) der 

skal registreres. Hvis bevægelsesdetektoren er monteret højere end 4 meter og med lav 

sensitivitet vil genkendelseszonen for personer være meget lille. 
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4. Tekniske data: 

Beskyttelses kasse Generelle mål (uden kabler) 132x155x58 mm 

Farve Sort 

Beskyttelses kasse 
materielle 

Plastik ASA 

Monterings pæl Plastik ASA 

Dækning Plastik PC 

Vægt inkl. Monterings pæl 0,3 kg 

Beskyttelses system IP 65 

Strøm tilslutning 12-27Vac 

12-30Vdc 

El forbrug Typisk 1,5W 

Maksimalt 2,4W 

Arbejd temperaturer -20 til +55 grader 

Lager temperatur -30 til +75 grader 

Luft fugtighed < 95% uden tåge 

Frekvens 24,125GHz 

Overførsel strøm Typisk 5mW 

Relæ Maksimal strøm 24Vac/Vdc 

Maksimalt ampere 1A 

Minimum ampere 1mA 

Kontakt type 1 skift kontakt (gratis) I tilfælde af 
belastning venligst have en ekstern 
beskyttende ledning eller kontakt. 

Tilslutningskabler Fleksible, maksimalt 5x1,0 qmm 

Forsinkelse tid på relæ 0,5 sekunder /2 sekunder med 
jumper 

Maksimal monteringshøjde 6 meter 

Justerbare funktioner Ved brug af kontakt på for printet 
kort: direkte 
genkendelse/off/indkommende/væk 
kørende 

Ved brug af kontakter eller 



 

 

  Side | 86  

fjernbetjening: sensitivitet/ 
personlig standsning/ fabriks 
indstillinger (kun kontakter) 

CE relevante standarder ETS 300 683 

5. Kort undersøgelse: 

Drift elementer og pin indstillinger: 

 

Fjernbetjening 

knapper 

Funktioner LED signaler 

venstre/højre 

Justering 

Tænd/sluk knappen Aktivering Klar/Adresse 1…4 (adresse) 

/ Sensitivitet 1x nuværende værdi 1:lav…15:høj 

Mand med kryds over Personlig standsning 2x nuværende værdi 1:on 2:off 

i - - - 
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Reservedele liste: 

Produkt: Trafik signal system MPB 4400 

Bestillings 
nummer 

Produkt beskrivelse 

EH 2001 Signal hoved, type Holland, 3 farvet, 210 mm, med solskærme, komplet udstyret, 
inkl. Batteri kabel, reflektorer, udstyret med halogen pærer 12V/10W/G4 

EH 2005 Signal hoved, type Holland, 3 farvet, 210 mm, med solskærme, ikke fuldt udstyret, 
inkl. G4 tråd montering og reflektorer, men uden halogen pærer 

EH 2010 Signal hoved, bagpart, type Holland, 210 mm, 1 del 

EH 2011 Kontrol enhed kasse, type Holland, 210 mm 

EH 2012 Lås til kontrol enhed dør, type Holland 

EH 2641 Nøgle nr. 641 til kontrol enhed kasse, type Holland 

EH 2014 Forseglings gummi til kontrol enhed kasse, type Holland 

EH 2015 Signal hoved dør til kontrol enhed, med lås, type Holland 

EH 2016 Signal hoved dør uden diffusion plade, type Holland, 210 mm 

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

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

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

EH 2020 Diffusion plade, rød, type Holland, 210 mm 

EH 2021 Diffusion plade, gul, type Holland, 210 mm 

EH 2022 Diffusion plade, grøn, type Holland, 210 mm 

EH 2023 Forseglings gummi til diffusion plade, type Holland, 210 mm 

EH 2030 Sol skærm, type Holland, 210 mm 

EH 2031 Signal hoved beskyttelse, type Holland 

EH 2032 Forseglings ring til beskyttelse, selv justerende, type Holland 

EH 2033 Mellemliggende ring til tilslutning af signal hoveds bagerste dele, type Holland 

EH 2050 Fodgænger symbol, gående, type Holland, 210 mm 

EH 2051 Fodgænger symbol, stående, type Holland, 210 mm 

EH 2052 Cykel symbol, type Holland, 210 mm 

EH 2053 Fodgænger og cykel symbol, type Holland, 210 mm 
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EH 2054 Pil symbol, type Holland, 210 mm, rød/gul 

EH 2055 Pil symbol, type Holland, 210 mm, grøn 

EG 0040 Halogen pære 12V/5W/G4 

EG 0041 Halogen pære 12V/10W/G4 

EG 0084 Halogen pin indstilling G4 

EH 2040 Reflektor til G4 indstilling, type Holland, 210 mm 

EI 0024 Reflektor med G4 indstilling, type Holland, 210 mm 

EH 2041 Reflektor med 2 G4 indstillinger, type Holland, 210 mm (dobbelt rødt lys) 

EI 0020 Batteri skruetvinge (+) rød 

EI 0021 Batteri skruetvinge (-) grøn 

EK 0001 Batteri kabel til MPB 4400 uden batteri skruetvinge med ringe 

MP 4026 Front plade MPB 4400 komplet med 19 tommer i sættelse og plug bar, såvel som 
tænd/sluk knap og sikringer 

MP 4045 Front plade MPB 4400 med 19 tommer i sættelse 

ES 2063 Tænd/sluk kontakt 1xA 

ES 2065 Blandet stik bar til 19 tommer i sættelse 

ES 2030 Sikrings dåse med låse møtrikker, 5x20 

ES 2031 Sikkerheds hætter til sikringer, 5x20 

ES 2006 Sikringer, 5x20/6,3A 

ES 2041 Dæmpning kontakt med tilsluttende kabler og skrue stik 

ESP 010 Kontrol enheds plade til MPB 4400 

ESP 021 Plade til LED skærm 

EF 0009 Radio komponent, Model FM-D 92 til MPB 4400 

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

EE 0031 Monterings beslag til radar detektor 

EE 0025 Monterings beslag til radio antenne og radar detektor 

EF 0026 Antenne transmitter uden vinge møtrik og skrue 

EF 0046 Vinge møtrik og skrue til antenne transmitter 

EF 0036 Antenne kabel med BNC stik og tilslutning del 
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ES 3005 9 benet stik til radio MPB 4000 

ES 3022 Flange forbindelse 4 benet EVG 

ES 3033 Flange forbindelse 7 benet EVG 

ES 3024 Vinklet stik 4 benet EVG 

ES 3032 Flange stik 7 benet EVG 

ES 3040 Lukke hætte til stik og flange stik EVG 

ES 3041 Lukke hætte til forbindelse og flange forbindelse EVG 

MP 4028 Kasse til håndholdt programmerings enhed til MPB 4400 uden indfattet keyboard 

ESP 020 Plade til håndholdt programmerings enhed 

MP 4019 Indfattet keyboard til håndholdt programmerings enhed 

MP 4470 1,5V batteri til håndholdt programmerings enhed 

A 49000 Beskyttelse boks, til akkumulator, 1 stk. 

EE 0006 Hjul, 100 % gummi 260 mm 

EE 0003 Beskyttelse hætte til hjul 

EE 0012 Monterings pæl, galvaniseret til MPB 4400 

EE 0005 Vingeskrue m 10x30 

EE 0009 Aflåst stik til akkumulator kasse 

A 46500 Skifte elektronik til 2 akkumulatorer 

A 46501 Skifte elektronik til 4 akkumulatorer 
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For følgende produkt 

Transportabelt signalsystem MPB 4400 

 

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) 
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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. 

 

Ramudden A/S
Tlf. 70 20 20 94 · ramudden.dk · salg@ramudden.dk 
Finervej 7, 4621 Gadstrup · Industrivej 2, 7000 Fredericia

Your safety.
Delivered.


