
NKPG Zebra Crossing LED

Övergångsställen är mycket utsatta platser. Varje år skadas eller dödas barn och vuxna helt i onödan. 
Det beror på att alltför många övergångsställen och gångpassager är dåligt markerade och inte tillräckligt 
upplysta. För att öka trafiksäkerheten och minimera antalet olyckor, där gående korsar gator och vägar 
har OnScreen tagit fram en LED-armatur med speciell optik för belysning av övergångsställen. Dessutom 
lyser båda sidorna upp på armaturen med klarblå färg som tydligt syns på avstånd långt innan man närmar 
sig övergångsstället. 

Gångtrafikanten vill bli sedd, föraren vill bli uppmärksammad. Syftet med NKPG ZC LED är ökad säkerhetGångtrafikanten vill bli sedd, föraren vill bli uppmärksammad. Syftet med NKPG ZC LED är ökad säkerhet
Förbättrar avsevärt den verlikala belysningen och ger god synbarhet, samtidigt som armaturen  
   ger mindre bländning, så att det som belyses framträder tydligt
Enkel att installera och underhålla och ger låga ägandekostnader
Extra tydlighet tack vare de lysande sidorna i blått ljus

LED belysning för övergångsställen 



För mer information vänligen kontakta :
OnScreen AB
Exportgatan 13
SE602 28 Norrköping
Tel 011 - 12 20 02
www.on-screen.se

Armaturens vertikalljus gör att gångtrafikanter syns tydligt 
när de står och väntar på att korsa vägen. Det horisontalljus 
som lyser upp vägen hjälper de gående att orientera sig när de 
går över vägen. Samtidigt underlättar det för vägtrafikanter 
som ska passera övergångsstället .

•  För normalbreda vägar med dubbelriktad trafik behöver 
    du två armaturer, se illustration.    du två armaturer, se illustration.
•  Armaturplacering: Öh = 0 m +/- 0,5 m.
•  Stolphöjden/ljuspunkthöjden bör vara 6 m

För att få optimalt belysningsresultat vid en vägbredd på 
6-8 meter ska armaturen placeras 0,5 meter från vägkant och 
4 meter från övergångsställets centrum, där standardbredden 
är 3 meter

ONSCREEN NKPG MINI LED
48L35 840 56W 4M
Art.nr 4840341

6145 lm, 4000 K, RA 80, 5 SCDM
Levereras med 8m kabel
5 års garanti 

Belysningsresultat stolphöjd 6 m
Emed [lx]   Emin [lx]   Emax [lx] 
66     54     74       

LED-belysning för övergångsställen
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