DIGITALA AKUSTISKA ÖVERGÅNGSSIGNALER

DET KLASSISKA UTPROVADE LJUDET

Effektivt utan att störa någon
•
•
•
•

Hörbart genom allt omgivande trafikbrus, tack vare brett frekvensområde
Lätt att lokalisera – och därmed enklare att finna signalen
Förväxlas ej med andra ljud i trafikmiljön
Minimalt störande för närboende

Alla dessa krav möts i det unika
originalljud som används i
Prisma Daps 2000•L
Prisma Daps 2000•M

Skillnad mot andra ljud
Det förekommer ljud i branschen som trots högre volym ofta drunknar i
trafikmiljöernas komplexa ljudmiljö – och om det hörs är det svårt att
lokalisera likt batterivarningen från en brandvarnare.

PrismasTibro originalljud: Prisma_Sound_05.wav

FYRA SÄKRA STEG ÖVER GATAN

Prisma Daps ger auditiv, visuell och taktil information så att en person med vision och/eller syn/hörselnedsättning
kommer att veta när det är tryggt att passera.

Lokalisera korsning
Tick-tick-tick
Det karaktäristiska lokaliseringsljudet hjälper fotgängare i allmänhet och personer med nedsatt syn i
synnerhet att finna övergångsstället. Bullerstyrning säkerställer att volymen anpassas till omgivningen.

Överblick
Information om korsningen ges genom en taktil karta med reliefsymboler eller en visuell
överblick. Den taktila riktningspilen överst på enheten anger rätt gångriktning.

Klartecken att passera
När trafikljuset slår om från röd till grön fas ändras ljudet och/eller antalet tick per minut.
På samma sätt informerar vibratorpulsen om när det slår över från röd till grön fas och det är
säkert att korsa vägen. Volymen är automatiskt kontrollerad av bullerstyrning.

Trygg över gatan
Följ ljudet
från Prisma Daps på motsatt sida gatan, för att hitta säkert till andra sidan.
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TRAFIKSÄKERHET FÖR ALLA
Synskadades Riksförbund

Prisma Daps konstruerades och har fortsatt att utvecklas i samarbete med syn- och hörselskadade.

Och alla andra
Funktionerna Prisma Daps erbjuder är en hjälp för alla trafikanter:
Gående, cyklande, rullstolsburna – alla.
Även de med fullt fungerande syn och hörsel uppskattar ljud, vibrationer och taktila hjälpmedel
till den grad att det blivit ett självklart inslag på vägen, över vägen.

RELIEFSYMBOLER
FRAMME

Du har nu nått andra sidan gatan.

BILTRAFIK

EXEMPEL

Monterat och klart.

kommer från höger.

REFUG
CYKELTRAFIK

kommer från vänster.

SPÅRVAGN

kommer från vänster.

CYKELTRAFIK

i båda riktningarna.

START

Din startposition.
Pilen visar vilken riktningen du ska gå.
Placeras alltid längst ner.

AGENDA 2030

PrismaTibro siktar på alla 17 mål
PrismaTibro har alltid förknippats med hållbarhet.
Hållbarhet kan så klart betyda väldigt mycket och tolkas väldigt olika.
Tittar man på de 17 hållbarhetsmålen var för sig så kan vi redan idag visa
att vi är en god bit på väg – och vår avsikt är fortsatt inställt på att nå ännu
längre och högre, först på vår arbetsplats men också genom våra produkter,
lösningar och relationer med kund och leverantör.

Prisma Daps siktar på 8 av målen
Miljövinsterna som den nya lösningen med närvarostyrning “Detect” ger
är uppenbara. Likaså hur Prisma Daps ökar jämlikheten för trafikanter
oberoende av funktionsvariationer. Miljöcertifiering ISO 14001 och
kvalitetscertifiering ISO 9001 gör det naturligt att övriga mål blir aktuella.

prismatibro.se | Prisma Daps
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Prisma Support

Walk
Gående

4

Time
Tidsinställd
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Tryckfront
Närvarostyrning – Detect
Led-kvittens i front
Led ljuskrans
Nattfunktion
Kvittensljud
Lokaliseringsljud: tick, tick, tick
Feldetektering
Bullerstyrning
Talmeddelande
Inkoppling för extern högtalare
Taktil riktningspil Original
Taktil riktningspil Önorm
Taktil riktningspil 4K
Reliefsymboler
Vibrator i bottenlocket
Vibrator och tryckfunktion i bottenlocket
Programmering via Android App
Programmering med dip-switchar
Programmering och RFID via Bluetooth*
Programmering via USB-minne
Färg: Blå RAL5017 • Gul RAL1007
Anti-graffiti
Konstant strömförsörjning 18-24V AC/DC
Strömförsörjning 24V DC
Konstant strömförsörjning 28-49V AC/DC
Strömförsörjning 42V AC
Konstant strömförsörjning 100-170V AC
Konstant strömförsörjning 150–240V AC
Strömförsörjning 230V AC

2000

MATRIS
* Bluetooth ersätter NFC med start maj 2022

Prisma Daps 2000•L Walk

Prisma Daps 2000•L Time

Prisma Daps 2000•M Walk

Prisma Daps 2000•M Time

Prisma Daps 2000•M Tram

Prisma Daps 2000•M Walk & Bike

Prisma Daps 2000•S Walk

Prisma Daps 2000•S Bike

Prisma Daps 2000•S Walk & Bike

RIKTNINGSPILAR ORIGINAL

Bike
Cykel

RIKTNINGSPILAR ÖNORM

RIKTNINGSPILAR 4K

INFORMATION & FÖRKLARINGAR

Walk & Bike
Gående & Cykel

Tram
Spårvagn

Klockljud

Standard

Beslut vid
order

URVAL MODELLER

2000•L
WALK
TOUCH

2000•L
WALK
DETECT

2000•L
TIME

2000•L
TIME
DETECT

2000•M
WALK
TOUCH

Ytterhus i
strängpressad aluminium,
lock i polyamid,
tryckfront helt utan lösa delar.
Elektroniken är fukt- och
stötskyddad under ett
silikonlager.
Prisma Daps är vandalsäkra
och näst intill omöjliga
att förstöra.

2000•M
TIME

2000•M
TRAM

2000•S
WALK
TOUCH

2000•S
WALK
TOUCH

2000•M
WALK & BIKE
TOUCH

2000•S
BIKE
TOUCH

2000•S
BIKE
TOUCH

2000•S
WALK & BIKE
TOUCH

2000•M
WALK & BIKE
TOUCH

2000•S
WALK & BIKE
TOUCH
prismatibro.se | Prisma Daps
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HÖRSEL

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 tryggt att passera. Signalen på motsatt sida informerar om färdriktningen.
2000•L
2000•M

2000•L
2000•M

2000•L
2000•M

2000•L
2000•M

2000•L
2000•M

Ljudnivå

• Ställs in separat för alla faser (grön, röd, blinkande grön, blinkande röd, gul) och för extern och intern högtalare
• Min- och Max-volym är inställbart i steg om 1dB
• Prisma_Sound_05, hörbart i gatubuller upp till 105dB (C)

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
• Ställs in separat för alla faser

Lokaliseringsljud

Lokalisera korsningen och få information om korsningens status: följ ljudet för säker passage till motsatt sida.
• 16 olika lokaliseringsljud som standard. Rekommenderat ljud: Prisma_Sound_05
• Ställs in separat för alla faser

Talmeddelande

Användningsområde:
Varningsmeddelanden vid gulblink,
uttryckningsfordon, vägarbete,
turistinformation m m.
• 2000•L Spela in direkt och överför via Prisma Daps Android-app.
2000•M Levereras från fabrik.
• Möjlighet att välja bland förinspelade talmeddelanden

Kvittensljud

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

2000•S

SYN
Visuella information som förtydligar i vilken fas korsningen befinner sig i
och om det är anmält eller ej. Särskilt viktigt för människor med svag hörsel.
2000•L
2000•M

Led ljuskrans

• Kvittens för din anmälan – flera olika inställningsmöjligheter – eller konstant sken för ökad synlighet.
• Led ljuskrans för ännu bättre synlighet på långa avstånd.

Led-kvittens
i front

• Kvittens för din anmälan – flera olika inställningsmöjligheter.
• Valbar ljusstyrka.
• Rött ljus aktiveras vid feldetektering.

2000•S
2000•L
2000•M
2000•S

KÄNSEL
Taktil information som riktningspil, reliefsymboler och vibrator är livsviktiga funktioner för människor med
funktionsnedsättning.
För maximal tillgänglighet behöver berörda grupper informeras om hur funktionerna skall användas.
PrismaTibro tillhandahåller informationsmaterial.
2000•L
2000•M
2000•L
2000•M
2000•L
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Taktil riktningspil

Alla varianter visar gångriktningen man skall följa för att tryggt ta sig över gatan.

Reliefsymboler

En taktil och visuell karta som ger information om de delar som ska passeras för att nå motsatt sida.
Placeras alltid på sidan vänd in mot trottoaren.

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. Inställning via Android-app.
Vibrator med tryckfunktion
Vibratorbrickan försedd med tryckpunkt i bottenlocket. Tryckfunktionen ger samma anmälan som i tryckfronten men kan även programmeras med andra valfria funktioner.
Exempel: • Högre ljud
			
• Talmeddelande
			
• Förlängd gröntid
Vibrator utan tryckfunktion
Vibrator är placerad i bottenlocket och känns igen på den knottriga vibratorbrickan.

Prisma Daps | prismatibro.se

PROGRAMMERING

Programmering görs med Android-app Prisma Daps och överförs via Bluetooth-kommunikation, via USB-minne
eller dip-switchar beroende på modell.
2000•L
2000•M

2000•S
2000•L

2000•L
2000•M

2000•L

2000•L

2000•L
2000•M

Android App
Prisma Daps

• Tillhandahålls av PrismaTibro - se QR-kod eller besök:
www.prismatibro.se/prisma-daps-bestaell-mjukvara/
• Alla produkter programmeras enligt kundorder.
• Skapa enkelt en parameterfil eller utgå från din befintliga parameterfil för att
sedan ändra, spara, kopiera eller dela efter önskemål.

Dip-switchar

• Inställningar görs med åtta stycken dip-switchar.

Bluetoothöverföring

• Inställningarna överförs trådlöst via Bluetooth.

USB-överföring

• Inställningarna, parameterfilen, överförs via USB-minne, anslutning bakom led-kvittens i front.

MER FUNKTIONALITET
Få aktuell
information om
Prisma Daps

•
•
•
•
•

Detect

• Anmälan utan att beröra – Svajpa.
• Närvaroavkänning: Om anmälaren avviker tas anmälan bort såvida ingen annan detekteras
vid annan Prisma Daps i korsningen.

Feldetektering

Upptäcker interna fel och rapporterar till styrapparat om någon komponent inte fungerar.
Följande kan övervakas:
• Detect sensor
• Ljudfiler
• Spänningsförsörjning
• Externa moduler
• Mikrofon
till moderkortet
• Förstärkare
• Bluetooth
• Tryckfront
• Högtalare
• Relä-utgång
• Vibrator
• Interna strömförsörjning • Röd och grön lampa alltid avslagen
• Watchdog
• Konfigurationsfil
• Röd och grön lampa alltid påslagen

RFID-läsare

Placerad i led ljuskrans. Används till programmering och RFID.
• Programmera upp till 16 olika taggrupper för olika funktioner för t ex 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 Android App Prisma Daps.

Extern
högtalare

Prisma Daps ES-400.
I korsningar med extra mycket trafik, breda gator med många filer.
Installeras på stolpen cirka 2,5 meter ovan mark riktad mot motsatt sida.

Tryckfunktioner

• Hela fronten är känslig för tryck.
• Möjligheten finns att ha två funktioner på tryckfronten – direkt tryck och/eller fördröjt tryckt.
• Flera tryckfunktioner kan vara aktiverade beroende på modell.
Exempel:
• Anmälan
• Ljudändring
• Längre gröntid
• Aktivering av
• Ljud- och
• Högre ljud
• Talmeddelande
nattsänkning
ljuskvittens

Nattfunktion

• 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, exempel:
“Anläggning ur funktion”

2000•S

2000•L

2000•L
2000•M

2000•L
2000•M
2000•S

2000•L
2000•M
2000•L
2000•M

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

EGENSKAPER
Besök:
www.prismatibro.se/da123
QR-kod leder dit.

prismatibro.se | Prisma Daps

7

TEKNISK INFORMATION
2000•L

2000•M

SEPARAT
MATNING

SIGNAL I/O

LAMPA I/O

24V

18-24V AC/DC

10–50V AC/DC

MATNING VIA
LAMPORNA

2000•S

SEPARAT
MATNING

SIGNAL I/O

LAMPA I/O

10–50V AC/DC

18-24V AC/DC

10–50V AC/DC

10–50V AC/DC
17–50V AC/DC

42V

28–49V AC/DC

17–50V AC/DC

17–50V AC/DC

28–49V AC/DC

17–50V AC/DC

115V

100–240 V AC

50–170V AC

50–170V AC

100–240 V AC

50–170V AC

50–170V AC

230V

100–240 V AC

120–250V AC

120–250V AC

100–240 V AC

120–250V AC

120–250V AC

Matning via lamporna

100–240 V AC

120-250V AC

120-250V AC

100–240 V AC

120-250V AC

120-250V AC

Effektförbrukning
Kablage
Valet avgörs av önskad funktionalitet
Kundanpassat kablage vid förfrågan
Dimensioner
HxBxD

150-240V AC

MATNING VIA
LAMPORNA
24V DC,
12-26V DC

28-49 V AC/DC

150-240V AC

2,5-10 Watt

2,5-10 Watt
Tram: 7,5-10,5 Watt

Viloläge: 1 W
Anmälan: 2 W

8-ledarkablage
13-ledarkablage

6-ledarkablage
8-ledarkablage

4-ledarkablage
6-ledarkablage
9-ledarkablage

Med Detect och ljuskrans: 300 x 125 x 112 mm
Med ljuskrans: 284 x 125 x 112 mm
Utan ljuskrans: 274 x 125 x 112 mm

Med Detect och ljuskrans: 300 x 125 x 112 mm
Med ljuskrans: 284 x 125 x 112 mm
Utan ljuskrans: 274 x 125 x 112 mm

Med ljuskrans: 263 x 96 x 45 mm
Utan ljuskrans: 253 x 96 x 45 mm

Ø 114 mm

Ø 114 mm

Ø 114 mm

82 x 57 x 34 mm

Dimensioner Spänningsdosa
Diameter för att passa stolpen
Vikt
Temperaturområde, elektronik
Fuktighetsområde
Ljuskaraktär
Ljusflöde led-kvittens i front
Ljusflöde led ljuskrans
Ljusstyrka
Volym, Min/Max
Bullerstyrning
Ljud: Frekvensområde
Kärnfrekvens
Ljud: Pulsfrekvenser
Ljud: Längd på inspelat talmeddelande
Extern högtalare
Vibrator: Pulsfrekvenser

230 V AC
±10 %, 50 Hz

≈ 2,5 kg

≈ 2,5 kg

≈ 1,3 kg

-40° C till +70° C

-40° C till +70° C

-40° C till +70° C

0-100% RH

0-100% RH

0-100% RH

Gult ≈ 590 nm våglängd • Vitt ≈ 6000 K

Gult ≈ 590 nm våglängd • Vitt ≈ 6000 K

Gult ≈ 590 nm våglängd • Vitt ≈ 6000 K

Gult: 9x4700 mcd • Vitt: 9 x 3000 mcd

Gult: 9x4700 mcd • Vitt: 9 x 3000 mcd

Gult: 9x4700 mcd • Vitt: 9 x 3000 mcd

Gult: 32x4700 mcd • Vitt: 14 x 3000 mcd
Spridning 270° horisontalt

Gult: 32x4700 mcd • Vitt: 14 x 3000 mcd
Spridning 270° horisontalt

Gult: 32x4700 mcd • Vitt: 14 x 3000 mcd
Spridning 270° horisontalt

25-100%

25-100%

0 dB(C), 30-90 dB(C) • Med extern högtalare: 100 dB(C)

0 dB(C), 30-90 dB(C) • Med extern högtalare: 100 dB(C)

Ställ in antal dB(C) över bullernivån från -15 till +15 dB(C) , i steg om 1

Ställ in antal dB(C) över bullernivån från -15 till +15 dB(C) , i steg om 1

180–7000Hz

180–7000Hz

880 Hz

880 Hz

30–750 ppm

30–750 ppm

Egeninspelat ljud: totallängd 3 minuter

Färdiga talmeddelanden tillhandahålls

Krav: 13-ledarkablage

Krav: 13-ledarkablage

0-750 ppm
Minimum version: Android 7 • Rekommenderad version: Android 9
Smarttelefon eller surfplatta

Minimum version: Android 7 • Rekommenderad version: Android 9
Smarttelefon eller surfplatta

Isolationsklass

Standard: Class II • Tillval: Class I

Standard: Class II • Tillval: Class I

Kapslingsklass

IP55

IP55

IP55

IK10, utan vibrator • IK08, med vibrator

IK10

IK10

Aluminium, helt utan lösa delar

Aluminium, helt utan lösa delar

Aluminium, helt utan lösa delar

Polyamid PA66

Polyamid PA66

Polyamid PA66

Blå, anodiserad RAL 5017
Gul, lackerad RAL1007

Blå, anodiserad RAL 5017
Gul, lackerad RAL1007

Blå, anodiserad RAL 5017
Gul, lackerad RAL1007

Kan adderas på alla färgalternativ

Kan adderas på alla färgalternativ

Kan adderas på alla färgalternativ

1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg

1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg

1 Newton • 0.22 lbs • 1 hg

≈ 10 miljoner

≈ 10 miljoner

≈ 10 miljoner

5 år

5 år

5 år

Android-app

Vandalklass
Material: Ytterhus, front
Material: Lock
Färg, standard
Andra färger vid förfrågan
Anti-graffiti
Tryckkraft på tryckfronten
Antal tryckningar på tryckfronten
Garanti

DÄRFÖR PRISMATIBRO

GLOBALT OCH LOKALT

Prisma Daps har kundernas förtroende för stort kunnande inom elektronik, mekanik och
trygga lösningar. Det förtroendet är vi angelägna om att förvalta. Den mest kända och
uppskattade produkten från PrismaTibro är Prisma Daps, övergångssignalen som med
sitt “tick-tick-tick” gör livet enklare och säkrare för trafikanter världen över. Prisma Daps
utvecklas ständigt och kommunikationen med omvärlden har redan breddats.

30 ÅRS ERFARENHET

KVALITÉ & SÄKERHET

GARANTI 5 ÅR

Prisma Daps fyller sin funktion dygnet runt, året runt, år efter år. Om olyckan är framme
överraskar PrismaTibro vid den praktiska tillämpningen av garantivillkoren. Pröva oss.

Standard: Class II • Tillval: Class I

Prisma Daps har fått ett varmt mottagande i Norden och finns i flera länder genom
våra nordiska kunder och vi ser en stark expansion avseende både volym och
geografi de närmaste åren.

PrismaTibro har närmare tre decenniers erfarenhet av utveckling och tillverkning av unika,
avancerade och pålitliga produkter. Ingår sedan juli 2018 i Addtech-koncernen.
Certifiering för ISO 9001 och 14001 garanterar hög kvalitet i såväl produkter,
tjänster som kundsupport.
Våra fyra produktområden: övergångssignaler, armbågskontakter, mätinstrument för
motorer, LED gatubelysning. CSR, corporate social responsibility: PrismaTibro AB har högt
ställda mål när det gäller att nå och hjälpa behövande i Sverige och runt omkring i världen.
Bakgrunden är en önskan om att få visa Guds kärlek för varje enskild människa.
Exempel på projekt: vattenrening, skolgång, brottsförebyggande åtgärder. I vår egen
region är vi huvudsponsor för ett stort antal idrottsföreningar.
Behoven är stora och vi bidrar helhjärtat och gör skillnad.

PrismaTibro 220701 • Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.

