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AMTR
Lampa dokowa LED

Lampy dokowe to energooszczędne zamienniki zewnętrznych lamp halogenowych. 
Posiadają klasę szczelności IP65, oznacza pełną ochronę przed pyłem, kurzem
i wodą, więc mogą być stosowane w trudnych warunkach magazynowych. 

Przeznaczenie

10 W
AC 230 V

10 W
Ciepła

120 stopni
75x115x85

30 000 h
50 000

1,1 s
> 0,5

Moc lampy
Zasilanie
Pobór mocy
Barwa światła
Kąt świecenia
Wymiary
Żywotność
Ilość cykli
Czas Zapłonu
Współczynnik mocy lampy

Standardowe parametry techniczne
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Światła sygnalizacji świetlnej służą do zwiększania bezpieczeństwa wokół platform załadunku 
i rozładunku. Mogą być montowane zarówno na zewnętrz, jak i wewnątrz magazynu. 

Przeznaczenie

• światło może być podłączone do panelu sterowania rampy, nadmuchiwanej śluzy 
przy rampie lub do bram przemysłowych,

• przy obsłudze urządzeń rampy światło zmienia się z zielonego na czerwone, po 
zakończeniu załadunku wraca do koloru zielonego,

• światła sygnalizacji świetlnej wewnątrz i na zewnątrz mogą działać w połączeniu 
z systemem klinów pod koła lub z czujnikiem wykrywania pojazdów. 

Charakterystyka

AMTR
Sygnalizacja świetlna

Systemy przeładunkowe
400x200x185 mm

24 V AC/DC
LED 2x2 W

Tworzywo sztuczne
IP65

Zastosowanie
Wymiary zewnętrzne
Zasilanie
Wkład
Materiał
Klasa ochrony

Standardowe parametry techniczne



AMTR-ZSD
Zbliżeniowy system dokowania 

Zbliżeniowy system dokowania to elektroniczny system oparty na czujniku 
zbliżeniowym połączonym z sygnalizacją świetlną usprawniający proces 
logistyczny rozładunku i zwiększa bezpieczeństwo. Pozwala na sprawny
przeładunek towarów i wspomaga prace kierowców podczas dokowania
pojazdów. System automatycznie informuje kierowcę dokowanego pojazdu 
oraz personel obsługujący wewnątrz doku o gotowości do pracy.

Przeznaczenie

SYSTEM DOKOWANIA AMTR-ZSD59
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Systemy przeładunkowe 
10 – 1000 mm

IP67
12-24 V

Czujki zbliżeniowe (2szt)
 Skrzynka sterownicza z układem sterującym (1 szt)

Skrzynka pośrednia czujnika (1 szt)
Lampa sygnalizacyjna (czerwona – 2szt, zielona – 2 szt)

Zastosowanie
Regulowany zasięg czujnika
Stopień ochrony
Lampka sygnalizacyjna
Skład zestawu

Standardowe parametry techniczne

Charakterystyka
• zewnętrze światła informują kierowcę o odległości do doku, a wewnętrzne o podstawieniu pojazdu pod dok i 

możliwości rozpoczęcia pracy,
• system świetlny działa w oparciu o czujnik zbliżeniowy, który zamocowany jest w przedniej części rampy i lamp 

sygnalizacyjnych (czerwonych i zielonych) umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz doku.

Sterowanie AMTR ZSD


