DIGITAL AKUSTISK
ÖVERGÅNGSSIGNAL

2000•L
TEKNIKENS
MÖJLIGHETER

Konstant matning 150-240V AC

Konstant matning 100-170V AC

Konstant matning 28-49V AC/DC

Konstant matning 18-24V AC/DC

Anti-graffiti

Färg

Programmering via USB-port

Programmering och RFID via NFC

Programmering via Android App

Vibrator och tryckfunktion i bottenlocket

Vibrator i bottenlocket

Reliefsymboler

Taktil riktningspil

Inkoppling för extern högtalare

Feldetektering

Bullerstyrning

Lokaliseringsljud: tick, tick, tick

Kvittensljud

Nattfunktion

LED-ljuskrans

Prisma Support

LED-kvittens i front

Tryckfront

abc

Talmeddelande, inspelning direkt i Android-app

2000•L

Prisma Daps 2100•L Walk
Prisma Daps 2110•L Walk
Prisma Daps 2120•L Time
Prisma Daps 2130•L Time

INFORMATION & FÖRKLARINGAR
abc
Färgval
Blå, Guld
Gul, Grå,
Annan färg
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Anti-graffiti
Kraftfullt skydd
oavsett färgval

Tryckfront
Frontglas
Kan förses
med önskad
text

Prisma Daps | prismatibro.se

Inställningar
Kundanpassade
inställningar från
fabrik – kan sedan
anpassas i fält

Android-App
för Prisma Daps 2000•M
och Prisma Daps 2000•L

Spela in, spela upp, välj standardljud
Prisma Daps 2000 innehåller 16 lokaliseringsljud som standard.
Prisma Daps 2000•L ger möjlighet att spela in och ladda upp egna
ljudfiler direkt via Prisma Android-app eller programmeras från fabrik.
Prisma Daps 2000•M kan endast programmeras med egna ljudfiler
från fabrik. Samtliga modeller kan spela upp.

Utan lokaliseringsljud

HÖRSEL
HÖRBAR INFORMATION

Hörbar information är ett måste för de människor som har en synnedsättning.
Lokaliseringsljudet leder rätt och ger viktig information om korsningens status och
när det är säkert att passera. Signalen på motsatt sida informerar om färdriktningen.
Ljudnivå

• Ställs in separat för alla faser (grön, röd, blinkande grön, blinkande röd, gul) och separat för
extern och intern högtalare
• Min och Max volym är inställbart i steg om 1dB
• Prisma_ljud nr 5, hörbart i gatubuller upp till 105dB (C)
• Frekvensområde 180–7000Hz

Bullerstyrning

En mikrofon mäter omgivande buller för att anpassa enhetens nivå efter omgivande bullernivå.
• Ökar endast vid berörda frekvenser, ljudet hörs alltid men stör mindre
• Ställ in antal dB över bullernivån från -15dB till +15dB, justerbart i steg om 1 dB,
• Ställs in separat för alla faser

Lokaliseringsljud

Är en hjälp att lokalisera korsningen och ger information
om korsningens status, följ ljudet för säker passage till
motsatt sida.
• Prisma Daps 2000•L innehåller 16 olika lokaliseringsljud
som standard.
• Möjlighet att spela in och ladda upp egna ljudfiler direkt
via Prisma Android-app eller programmeras från fabrik.
• Rekommenderat ljud: Prisma_Sound_05
• Pulsfrekvenser 30 ppm–750 ppm
• Ställs in separat för alla faser

Talmeddelande

Användningsområde: Varningsmeddelanden vid gulblink, uttryckningsfordon,
vägarbete, turistinformation m m.
• Spela in direkt i Prisma Daps Android-app, totalt 4 min speltid för talmeddelanden
• Möjlighet att välja bland förinspelade talmeddelanden
• Möjlighet att koppla in extern signal för att aktivera meddelande endast när denna är aktiv

Kvittensljud

När du använder någon av de olika tryckfunktionerna får du en kvittens på din anmälan genom ett pip.

Krav på ett bra lokaliseringsljud
• Hörbart genom allt omgivande trafikbuller
• Lätt att lokalisera och finna signalen, bred frekvens
• Förväxlas ej med andra ljud i trafikmiljön
• Minimalt störande för närboende
Alla dessa krav möts i
Prisma Daps unika originalljud
Prisma_Sound_05, ett av de bästa
utprovade lokaliseringsljuden.

INFORMATION & FÖRKLARINGAR

Hörsel
Hörbar
information

Syn
Visuell
information

Känsel
Taktil
information

Walk
Gående

Time
Tidsinställd

Bike
Cykel

Walk & Bike
Gående & Cykel

Tram
Spårvagn

Klockljud

Standard

Tillval
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2000•L

SYN
VISUELL INFORMATION

Den visuella informationen förtydligar i vilken fas korsningen befinner sig i
och om det är anmält eller ej. Särskilt viktigt för människor med svag hörsel.
Led
Ljuskrans

•
•
•
•
•

Kvittens för din anmälan – flera olika inställningsmöjligheter – eller konstant sken för ökad synlighet
Led ljuskrans för ännu bättre synlighet på långa avstånd
Synlighet 270° horisontal spridningsvinkel
Valbar ljusstyrka från 25–100%
Ljuskaraktär
Standard: Gult
Tillval: Kallvit

Led-kvittens
i front

•
•
•
•
•

Kvittens för din anmälan – flera olika inställningsmöjligheter.
Det genomskinliga kvadratiska glaset i fronten ger ljuskvittens på anmälan
Valbar ljusstyrka från 25-100%
Rött ljus aktiveras vid feldetektering.
Ljuskaraktär
Standard: Gult
Tillval: Kallvit

abc

KÄNSEL
TAKTIL INFORMATION

Riktningspil, reliefsymboler och vibrator är livsviktiga funktioner för människor med nedsatt syn.
För maximal tillgänglighet behöver berörda grupper informeras om hur funktionerna skall användas.
PrismaTibro tillhandahåller informationsmaterial.
Taktil
riktningspil

Visar gångriktningen man skall följa för att tryggt ta sig över gatan
• Levereras med enkelpil och dubbelpil i samma färg som locken

Reliefsymboler

En taktil och visuell karta som ger information om de delar som ska passeras för att nå motsatt sida.
• Reliefsymboler går att kombinera med alla produkter som har lokaliseringsljud
• Polykarbonat
• Symbolerna sätts med start nedifrån i samma ordning de kommer att passeras
• Placeras alltid på sidan som är vänd in mot trottoaren
• Levereras med 7 olika symboler och passbitar
I förpackningen finns även en beskrivning av symbolernas betydelse och riktningspilar.

Vibrator med
eller utan
tryckfunktion

Vibratorns kraftiga puls anger vilken fas korsningen befinner sig
i och meddelar därmed tydligt när det slår om från rött till grönt.
• Pulser 0-750 ppm
• Programmerbart: Vilken puls och i vilka faser vibratorn ska vara aktiv.
Vibrator med tryckfunktion
Vibratorbrickan försedd med tryckpunkt i bottenlocket.
Tryckfunktionen ger samma anmälan som i tryckfronten men kan även programmeras med andra valfria funktioner.
Bottentryck med vibrator: direkttryck och/eller fördröjt tryck – dessa kan ha olika funktioner och ljud.
Exempel:
• Högre ljud
• Talmeddelande
• Förlängd gröntid
Vibrator utan tryckfunktion
Vibrator är placerad i bottenlocket och känns igen på den knottriga vibratorbrickan.
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PROGRAMMERING

Programmering görs med en Android-app och överförs via NFC-kommunikation
eller via USB-minne. Skapa enkelt en parameterfil eller utgå från din befintliga
parameterfil för att sedan ändra, spara och kopiera efter önskemål.

Android App

• Android-app med användarvänliga dialoger
Android-app tillhandahålls av PrismaTibro
• Funktionskrav: minimum version Android 4.4, smarttelefon eller surfplatta
• Alla produkter levereras programmerade efter önskemål från fabrik
• Programmering ej bakåtkompatibel mot Prisma Daps 1000 eller Prisma Daps TS-900 serien

NFC-överföring

• Inställningarna överförs trådlöst till Prisma Daps 2000•L via Near Field Communication (NFC)
• Funktionskrav: minimum version Android 4.4 med inbyggd NFC-antenn. Mobil eller surfplatta.
• Programmering för Prisma Daps 2000•L ej bakåtkompatibel mot Prisma Daps 1000 eller
Prisma Daps TS-900 serien

USB-överföring

• Inställningarna, parameterfilen, förs över till Prisma Daps via USB-minne.
• Utrustad med USB-port, anslutning bakom led-kvittensglaset
• USB-sticka tillhandahålls av och är ett tillval från PrismaTibro

Få aktuell information om
Prisma Daps

•
•
•
•
•

Filhantering

• Skapa enkelt en parameterfil eller utgå från din befintliga parameterfil för att
sedan ändra, spara och kopiera efter önskemål
• Du namnger själv dina parameterfiler och kan på ett enkelt sätt organisera
egen struktur för funktioner eller korsningar

Feldetektering

Prisma Daps 2000•L kan upptäcka interna fel och rapportera dem till styrapparaten om
någon komponent inte fungerar. Följande komponenter kan övervakas:
• Mikrofon
• Högtalare
• Vibrator
• Watchdog
• Spänningsförsörjning till moderkortet
• Interna strömförsörjning
• NFC
• Tryckfront
• Röd och grön lampa alltid påslagen
• Röd och grön lampa alltid avslagen
Funktionen aktiveras i parameterfilen via Prisma Daps App 2.7
Kompatibel med firmware 2.7.0.0 eller högre
Rekommendation: Minst 8-ledarkabel

Hårdvarumodell, versionsnummer, serienummer och laddad parameterfil
Fabriksinställningar för högtalare, mikrofon och inställd responstid
Status för signaler och nivåer
Ljudfiler som finns i aktuell Prisma Daps enhet
Error-log

INFORMATION & FÖRKLARINGAR
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Time
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Spela in, spela upp, välj standardljud
Prisma Daps 2000 innehåller 16 lokaliseringsljud som standard.
Prisma Daps 2000•L ger möjlighet att spela in och ladda upp egna ljudfiler
direkt via Prisma Android-app eller programmeras från fabrik.
Prisma Daps 2000•M kan endast programmeras med egna ljudfiler från fabrik.
Samtliga modeller kan spela upp.
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Walk & Bike
Gående & Cykel

Tram
Spårvagn

Klockljud

Standard

Utan
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Tillval
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2000•L

MER FUNKTIONALITET
RFID-läsare

Alla Prisma Daps 2000•L levereras med NFC antenn vilket används till programmering och RFID
• Köp till RFID-tag och programmera upp till 16 olika taggrupper för olika funktioner, ljud och
geografiska områden
• RFID-tag kan vara aktiverad för förlängd gröntid, anmälan, högre ljud eller ett talmeddelande
• Programmeras som virtuell knapp vilket görs från fabrik eller via Prisma Android App
OBS! RFID för Prisma Daps 2000•L är högfrekvent och därmed ej kompatibel med RFID-taggar för
Prisma Daps 1000 eller TS-900 som är lågfrekventa
TÄNK PÅ För att passa både Prisma Daps 1000 och Prisma Daps 2000•L välj RFID Kombi-tag
• För information om RFID, besök www.prismatibro.se

Extern
högtalare

I korsningar med extra mycket trafik, breda gator med många filer eller där närboende störs är det
en hjälp att koppla in externa högtalare
Alla Prisma Daps 2000 är kompatibla med Prisma Daps externa högtalare: Prisma Daps ES-400
• Installeras på stolpen cirka 2,5 meter ovan mark riktad mot motsatt sida
• KRAV
Prisma Daps ansluten med 10- eller 13-ledarkablage
• För information om PrismaTibros externa högtalare, Prisma Daps ES-400, besök www.prismatibro.se

Tryckfunktioner

• Hela fronten är känslig för tryck.
• Möjligheten finns att ha två funktioner på tryckfronten – direkt tryck och/eller fördröjt tryckt.
• Prisma Daps 2000•L är en flexibel enhet och kan ha flera olika tryckfunktioner aktiverade.
Exempel:
• Anmälan
• Ljud- och ljuskvittens
• Ljudändring
• Högre ljud
• Längre gröntid
• Talmeddelande
• Aktivering av nattsänkning
• Fronttryck: Direkttryck eller/och fördröjt tryck, dessa kan ha olika funktioner och ljud.
• Bottentryck med vibrator: Direkttryck eller/och fördröjt tryck, dessa kan ha olika funktioner och ljud.
• Virtuella knappar: Direkttryck och/eller fördröjt tryck, dessa kan ha olika funktioner och ljud och kopplas
vanligtvis till en RFID-tag grupp.
• Kan levereras utan tryckfront för tidsstryda korsningar där anmälan inte önskas.

Nattfunktion

• Flera möjligheter att ställa in särskilda ljud och funktioner för olika tider på dygnet.

Gul funktion

• Möjlighet att ställa in “Error”-ljud/ljus eller aktivera ett talmeddelande vid tryck – t ex “anläggning ur funktion”

INFORMATION & FÖRKLARINGAR
abc
Färgval
Blå, Guld
Gul, Grå,
Annan färg

Anti-graffiti
Kraftfullt skydd
oavsett färgval

Hörsel
Hörbar information
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Tryckfront
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Walk
Gående

Android-App
för Prisma Daps 2000•M
och Prisma Daps 2000•L

Time
Tidsinställd

Spela in, spela upp, välj standardljud
Prisma Daps 2000 innehåller 16 lokaliseringsljud som standard.
Prisma Daps 2000•L ger möjlighet att spela in och ladda upp egna ljudfiler
direkt via Prisma Android-app eller programmeras från fabrik.
Prisma Daps 2000•M kan endast programmeras med egna ljudfiler från fabrik.
Samtliga modeller kan spela upp.

Bike
Cykel

Walk & Bike
Gående & Cykel

Tram
Spårvagn

Klockljud

Standard

Utan
lokaliseringsljud

Tillval
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2000•L

TEKNISK INFORMATION
För att möta ännu fler kunders
behov kring spänningsmatning
har Prisma Daps 2000 en ny
elektrisk design.
De kombinationer som erbjuds
redovisas i tabell här intill.

KONSTANT MATNING*

SIGNAL I/O

LAMPA I/O

18-24V AC/DC

10–50V AC/DC

10–50V AC/DC

28–49V AC/DC

17–50V AC/DC

17–50V AC/DC

100–240 V AC

50–170V AC

50–170V AC

100–240 V AC

120–250V AC

120–250V AC

Isolationsklass

Class II, dubbelisolerad

IK-klass

IK08

IP-klass

IP55

Effektförbrukning

2,5-10W

Frekvens, lokaliseringsljud

880 Hz

Volym, Min/Max

0 dBC, 30-87 dBC
Med extern högtalare: 100 dBC

Ljuskaraktär

Gul, ca. 590nm våglängd

Ljusflöde

LED-kvittens i front: 9 x 4000 Partial FLUX
LED-ljuskrans: 32 x 4000 Partial FLUX

Temperaturområde

-40° C till +70° C

Fuktighetsområde

0-100% RH

Kablage

Standard 13-ledare
Adapterkablage vid byte av elektronik-modulen från Prisma Daps TS-900 serien,
Prisma Daps 1000 till Prisma Daps 2000.
Kundanpassat kablage vid förfrågan.

Färg

Blå-anodiserad • Guld-anodiserad • Gul-lackerad • Grå-lackerad • Svart-lackerad
Andra färger vid förfrågan

Anti-graffiti

Kan adderas på alla färgalternativ vid förfrågan

Ytterhus
Tryckfront

Aluminium
Helt utan lösa delar

Lock
Riktningspilar

Polyamid PA66

Dimensioner

284 mm

125 mm
Diameter för att passa stolpen

114 mm

Vikt

≈ 2,5 kg

Tryckkraft på tryckfronten

1 Newton 0.22 lbs

Antal tryckningar på tryckfronten

≈ 10 miljoner

Garanti

5 år

* Konstant separat matning - inte via lampkabeln

112 mm

PrismaTibro 200914 • Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.

