traffic

Signaalgevers
HR Groep beschikt over een zeer ruime ervaring op het gebied van het ontwikkelen en produceren
van kwalitatief hoogwaardige led matrixborden (type Brimos). Wij adviseren je graag over een
passende oplossing die geheel aansluit op de (verkeers)situatie. Dat kan een voor ons standaard
oplossing zijn of een oplossing die geheel op maat wordt geproduceerd. HR Groep onderscheidt
verschillende soorten matrixborden. We kennen matrixborden voor rijstroken, argumentatieborden
en matrixborden voor tunnels. Daarnaast is het goed om te weten dat de rode kleur in onze
matrixborden zoals dat van een roodkruis ook zichtbaar is voor kleurenblinden.

Begrijpbare informatie boven of naast de weg
Rijstrooksignaalgevers

Tunnelsignaalgevers

Op het hoofdwegennet in ons land is het van belang dat de

Speciaal voor in tunnels waarin onvoldoende ruimte is om een

weggebruiker op grote afstand kan zien hoe hij moet handelen.

standaard rijstrooksignaalgever op te hangen heeft

HR Groep levert rijstrooksignaalgevers volgens NEN-EN 12966

HR Groep speciale tunnelsignaalgevers (type Brimos) welke

aangevuld met de specificaties van Rijkswaterstaat. Met deze

compacter zijn en tegen het tunneldak gemonteerd kunnen

signaalgever kunt u de weggebruiker naar de juiste rijstrook

worden. Afhankelijk van de hoogte van de tunnel zijn er een 3-tal

leiden of kenbaar maken dat een rijstrook buiten gebruik is.

type tunnelsignaalgevers van 150, 300 of 500 mm hoog.

Daarnaast kan deze signaalgever de weggebruiker attenderen op

Deze

de toegestane snelheid, al dan niet in combinatie met flashers en/

Rijkswaterstaat en worden geproduceerd volgens de NEN-EN

of een rode rand. De signaalgevers worden middels Profibus DP

12966. Tevens worden de tunnelsignaalgevers voorzien van een

aangestuurd conform het Rijkswaterstaat WKS protocol.

speciale duurzame coating.

Argumentatieborden

Service Tool

HR Groep heeft diverse signaalgevers in haar assortiment welke

Het kan voorkomen dat je een signaalgever wilt testen, adresseren

weggebruikers waarschuwen voor verschillende

of flashen. Het is dan erg handig wanneer dit in eigen

verkeerssituaties. Denk aan waarschuwingen bij files, pijl/kruis,

beheer uitgevoerd kan worden. Hiervoor heeft HR Groep een

overstekend wild, scherpe bochten, naderende verkeerslichten,

Service Tool ontwikkeld waarmee je dit kunt doen. De Service Tool

harde wind, een openstaande brug, schoolkinderen, etc. Deze

communiceert via een Softing PROFI-usb hardware interface

zogenoemde argumentatieborden kunnen al dan niet met

met een Profibus netwerk en met de op dat netwerk

flashers (hoeklampen) uitgevoerd worden.

aangesloten signaalgevers. Dit is mogelijk voor alle types

tunnelsignaalgevers

voldoen

aan

de

eisen

van

signaalgevers vanaf WKS 1.01a tot en met de huidige
geldende specificaties.
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