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SMART road flare vejmarkering. 
 

UT-R4 beror på opgraderede SMART flares designet, der er skabt til det amerikanske marked. Hver flare 
leveres i sæt der er tilsluttet trådløst. 
 

 

  
 

 

 

 
 

Alle blink sker i samme frekvens og kan slås til og fra, samtidigt, ved at trykke på tænd / sluk-knappen. Et 
enkelt blink skiftes med tre sekunders interval. Asynkron flash-tilstand og synkroniseret flash-tilstand kan 
skiftes ved at trykke på tænd / sluk-knappen, to gange hurtigt efter hinanden. 
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Synkron blink: Tre flash mønstre. Asynkron blink: Fem flash mønstre. 
 

For yderligere oplysninger, se videoen. 
 

SMART "Ice Cream Sandwich" Road Flare-instruktion. 
Intelligent ICS sikkerhedsvejsning UT-R4 ved hjælp af 2,4 G radiobundet frekvensteknologi og avanceret 
elektronisk gyroskopteknologi, der automatisk kan sortere blussene ligesom landingslys, der advarer og 
styrer trafikken omkring hændelserne. Let at implementere; enkelt tryk på tryk; Et fremskridt i trafikvejledning 
og sikkerhed. Automatisk valg af top- eller side-LED'er baseret på vinkelorientering af blænding (låsbar). Skift 
mønstre til alle blændinger fra en enkelt i samme frekvens. Disse er ikke tilgængelige med de traditionelle 
eller andre flares på markedet. Det er perfekt til politi, brand, vedligeholdelsesbesætninger, DOT-sikkerheds-
arbejdere, vej- eller broarbejder, lufthavnens vej og rullebanealarm. 
 

A. Specifikationer og funktioner: 
 

1. Størrelse: 108 x 92 x 30 mm.. 
2. Drevet af 3 AA-alkaliske batterier eller LI-batterier 703040 til genopladelig enhed. 
3. Batterilevetid: 72 timer kontinuerlig flash (mønster og LED afhængig). 
4. 360 graders vandret synsvinkel, 180 graders lodret synsvinkel. 
5. Fire blinkende mønstre: Mønster (1) blinker en gang og cykler, Mønster (2) blinker to gange i 
    cyklus, mønster (3) langsommere flash, mønster (4) lyser og slukker gradvist. Mønstre (5) hurtigere 
    flash (opladningsmønstre for alle blusser fra en enkelt blænding). 
6. 12 lyse sidedyser, 4 lyse topdioder. 
7. Batteri statuskontrol ved strømforsyning. 
8. Convert asynkron flash og synkroniser flash ved at trykke på knappen på en enkelt blænding. 
9. Sluk alle blus med en knap. 
10. 50 + fodspor (15 meter) mellem blus (når den er på jorden). Ingen mængdebegrænsning. 
11. Automatisk vælger, top- eller side-LED'er, baseret på vinkelorientering af flare (låsbar). 
12. Magnetisk base (kan fastgøres på bagsiden af køretøjet for at illustrere eb "lysstang"). 
13. Forskellig LED- og case-farvemuligheder: Orange, rød, blå, gul / gul (brugerdefinerede farver på 
      forespørgsel). 
14. Genopladelig kuffert, AC oplader: Indgang 100 ~ 240V, output 2000MA / 5,5 V. Bil opladning: 
       input 12-24v, output 2000MA / 5,5 V. 
15. 1-års fabriksgaranti. 
 

B. Funktionerne i (ON / OFF) -knappen: 
 

1. Flare kan teste batteristatus med simpel TAP ON / OFF knappen. 
- Et rødt lys blitz 4 gange = fulde batterier over 75 %, flash 3 gange = gode batterier over 50 %, 
  flash 2 gange = lave batterier over 25 %, flash 1 gang = meget lave batterier. 
- Man foreslår opladning af batterier. 
- Når De tester batteriet, forbindes blussene trådløst og tager to sekunder at tænde. 
  Den forrige blænding skal blinke, inden den næste blænding tændes. resten kan gøres på samme 
  måde. 
 

Simpelthen TAP ON / OFF-knappen for at ændre flashmønsteret. (Samtidig er der grønt lys, hvilket mønster 
der nu er vist.) Flare har 5 flash mønstre. Så det grønne lys blinker en gang i mønsteret 1, to gange betyder 
mønster 2 og så videre. 
 

2. Asynkron flash-tilstand og synkroniseret flash-tilstand kan skiftes ved at trykke på ON / OFF- 
    knappen to gange hurtigt. 
3. Alle blændinger i samme frekvens kan slukkes samtidig ved at trykke på tænd / sluk-knappen i en 
    enkelt blænding tre sekunder. 
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C. Funktionerne i pi π-knappen: 
 

1. Det enkle tryk på pi π-knappen vil låse siden, 12 LED-lamper blinker. 
2. Den 2. tryk på pi π-knappen låser de øverste 4 LED-lamper, blinker. 
3. Det tredje tryk på pi (π) knappen bringer flare tilbage til standardstanden, hvor vippeføleren styrer 
    valg af LED'er. Når flare er i vandret position (liggende fladt på jorden) vil belyse. Når blænden er i 
    vertikal stilling (f.eks. Magnetisk fastgjort bag på bagagerummet til et køretøj), vil de 4 øverste 
    lysdioder blive belyst. Blusset vil automatisk justere den side, som LED'erne blinker i henhold til 
    blændens orientering. 
4. Tryk på pi (π) knappen i 3 sekunder og sluk kun en blænding, men ikke hele sættet. 
 

Bemærk: 
Produktet kan indstilles 3 frekvenser efter behov. De forskellige frekvenser er adskilt af rød, gul og blå etiket. 
Man bruger tre af disse farver til at tillade flere sæt ISC-blændinger til at fungere i umiddelbar nærhed uden at 
forstyrre hinanden. 
Hvis en given bruger f.eks. implementerede et sæt 10 ISC-blændinger på den østlige bane af en vejbane, og 
en retshåndhævelsesenhed implementerede et sæt 10 ISC-blændinger på den vestgående bane, kan 
radioerne "høre" hinanden. 
For at undgå forstyrrelser af to sæt blænding, er de konfigureret i forskellige frekvenser af blænding. 
 

Hjemtagelse kan ske efter opgave. Leveringstid op til 4 uger. En pris på en given mængde kan oplyses og 
baseres på baggrund af mængde og dagspris, a b dansk grænse. 
 

Andre indgangsvinkler kan bero på produktioner af f.eks.: 

LED-flag med reflekterende pil. 
 

1) Vandtæt. 
2) Blinker med LED-lys. 
3) Bruges med 3 batterier, og har en brugstid på op til 150 
    timer. 
4) Magnetisk. 
5) Størrelse: 24 cm. x 48 cm., 84 cm. x 45 cm., 120 cm. x 
    65 cm .. 

 

LED-pil-lys 0160 
 

Trafiklys. 
Model: 0160. 
Lyskilde: LED. 
Spænding: DC12V eller DC 24V. 
Farve: Rød / Blå / Amber. 

 

 
UT01D Solar reflekterende vejstuds. 
Solcelle: Enkeltkrystallinsk silicium ((2,5v, 95mA)). 
Opbevaringsbatteri: Ni-MH (1200mAH) / Superkondensator (120F). 
Lyskilde: super lysstyrke LED; 
LED-mængde: 4 stk.. 
Lysstyrke: Varierende type / konstant type. 
Arbejdstid: Ca. 108 timer, og mere end 24 timer for konstant standard lysstyrkeintensitet. 
Arbejdstemperatur: -25 til +75 grader C. 
Materiale, lys: Aluminiumslegering og Polycarbonat. 
Modstår kompression på 30 ton. 
Vandtæt klasse: IP> 67. 
Levetid: > 5 år (Ni-MH) eller > 15 år (Superkondensator). 
Betragtningsafstand over 800 m .. 
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Lygter, varselslys, lysbroer og tilbehør 
- i mange varianter. 
 

Whelen - Lygter, varselslys, lysbroer og tilbehør - i mange varianter. 

 

 

- Deres sikkerhed i trafikken. 
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