SANKT-PETERSBURG

VI SER FRAMTIDSUTSIKTER
KONTROLLERAR DET STRATEGISKA MÅLET
FÖRENAR PROFFS
IMPLEMENTERAR KOMPLEXA LÖSNINGAR

SANKT-PETERSBURG

Idag representeras serien
«VIKTIGT ACCENT» av två apparater:

ООО «INTEGRATOR» har tagit fram innovativ utrustning
avsedd för att projicera vägmarkeringar vid övergångsställen
och vägskyltar.

Vi köper inte färdiga produkter för att sälja de i Ryska Federationen
– hela serien av utrustning för att skapa visuella varningssignaler
«Viktigt Accent» tas fram och tillverkas i Sankt-Petersburg enligt
tekniska krav från ООО «INTEGRATOR».

Mer än 10 års erfarenhet inom design, tillverkning och
framgångsrik drift av utrustning avsedd för att projicera
Vi har egen tillverkning och våra konstruktörer befinner sig här
i landet, detta förlänger den totala garantitiden från 3 till 5 år!

«VIKTIGT ACCENT – 150»
är avsedd för att projicera
vägmarkeringar 1.14.1 «Zebraränder»

Utrustning är avsedd för:
Att projicera markeringar där särskild uppmärksamhet och
riktad koncentration på något föremål krävs.
En stark ljusbild som projiceras av utrustning belyser det
nödvändiga fragmentet i det allmänna informationsflödet och
riktar vår uppmärksamhet mot det som är viktig.

Den modulära utformningen av utrustningen ger
möjlighet att integrera den i "smart city" systemet och
andra trafiksäkerhetssystem som fungerar nu.

«VIKTIGT ACCENT – 60»
avsedd för att projicera vägskyltar 5.19.1
«ÖVERGÅNGSSTÄLLE» och navigeringsskyltar.
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Oupplyst övergångsställe,
vanliga kvällsbelysning fungerar

Upplyst övergångsställe,
vanlig kvällsbelysning
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Det grundläggande regelverket och ett medvetet tillvägagångssätt för att utveckla och
förbereda serieproduktion av utrustning för oss är:

Det nationella projektet «Säkra
motorväg av hög kvalitet» utvecklat
av Rysslands transportministerium i
enlighet med förordning nr 204 av
Ryska Federationens president av 7
maj 2018
«Om nationella mål och strategiska
mål för Ryska Federationens
utveckling för tiden fram till 2024".

Programmet för importersättning
utvecklat av Ryska Federationens
regering den nya versionen av det
statliga programmet nr 328
«Utveckling av produktion och ökning
av dess konkurrenskraft»
förordning nr 785 av Ryska
federationens regering «Om
regeringskommission med ansvar för
importersättning»

Uppdrag av Ryska Federationens
president till regeringen om
att uppnå noll omkomna till följd av
trafikolyckor i Ryssland för tiden fram
till år 2030

Två tredjedelar av trafikolyckor som lett till att någon dödats sker i mörker.
Enligt den officiella statistiken över trafikolyckor ( början av 2019) i Ryssland inträffades 27,6 tusen trafikolyckor med fotgängare,
som lett till att 2562 dödades och 26193 skadades. 8922 av alla trafikolyckor med fotgängare som blev påkörda inträffade i
mörker, som resultat dödades 1566 och 7802 blev skadade, var sjunde av dem har nu en funktionsnedsättning som uppkommit
genom en trafikolycka.
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Tekniska specifikationer och utseende av
«Viktigt Accent – 150»

Ljuskälla

lysdiod 150W

Arbetslängd

30000 mmar

Ström

mellan 100 och 240 V

Strömförbrukning

160 W

Förkylning

passivt

Ljudnivå

ingen

Skyddsklass

IP 65

Öppningsvinkel

60o

Gobo material

glas

Gobo må

37,5 mm, synligt område 30 mm

Styrning

valfri

Strömförsörjning

Y re «MEAN WELL» HLG-185H

Dri temperatur

mellan -40 och +40С

Kåpans arbetstemperatur

+65С

Må av apparat/förpackning

höjd 273 х djup 293 bredd х В422/ 310 х 350
х 320

Projektorns bru o/ne ovikt

8,6/9,5 kg

Land/ Produk onsplats

Ryssland/Sankt-Petersburg

Garan

3 år

d

Vid projektering av konceptet Visuella varningssignaler
(PVO) «Viktigt Accent» ställer man extra höga krav
Apparaten med patenterad hybridkylningsteknik – ingen
fläkt!
Apparatens kåpa är svarvad av ett stycke
aluminiumstång
Skyddande floatglas på kåpan är tillverkad enligt
OptiWhite-teknologin.
Skyddsklass – IP65, enligt den internationella IECstandarden 60529 (DIN 40050, officiella standarder i Ryssland
14254-96).
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Erbjudandet gäller 1 månad från datum för ett utgående nummer.
Garantitiden för levererad utrustning är:
3 år om den säljs till slutanvändare
5 år om den levereras till en regional representant som certifierats vid idrifttagandet av
kvalifikationsprojektet
Utgifter för leverans av utrustning och resekostnader i samband med tjänsteresor av
specialister från ООО «INTEGRATOR» ersätts av kunden.
Betalning sker via banköverföring.
Man kan betala endast i rubel enligt valutakurs av Ryska Federationens centralbank på
leveransdagen.
Vi kan tillverka och erbjuda leveranser av små och stora mängder produkter tack vare
erfarenhet, kapacitet och kompetens av vår produktionsavdelning.
Antal varor i lager är begränsat — vi har utrustning (komponenter) i reserv för ”leveranser
av en varupost” och/eller för att snabbt uppfylla garantiförpliktelser.
En stor leverans sker inte direkt — man ingår ett avtal som innehåller leveranstidpunkt och
betalningsfrister.
Man börjar tillverka beställda produkter först efter avtalets ingående och efter att man
har betalat i förskott.
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Intyg om överensstämmelse

ООО «INTEGRATOR»
Sankt-Petersburg
Morskaja nabereznaja 31
BC «Zolotoj Klutsj», våning 2, kontor nr 5
INN: 7801680287/OGRN: 1207800036817
Telefon: 8 800 707-73-09
e-mail: mail@integratorspb.ru

