
Podstawowe cechy i zalety

dostępne średnice: 80 mm (sygnalizatory pomocnicze), 

200 mm i 300 mm

dostępna szeroka gama symboli na soczewki

wandaloodporny

brak możliwości otwarcia obudowy przez niepowołane 

osoby – kodowana śruba

łatwy montaż z ekranem kontrastowym. Firma Peek 

oferuje szeroki wachlarz ekranów kontrastowych

dzięki zastosowaniu diod Luxeon Rebel, wkłady optyczne 

T-LED firmy Peek zapewniają wyjątkową jednorodność 

koloru oraz czytelność i gwarantują najniższy pobór 

mocy

wkłady T-LED dostępne w wersjach 230V (z efektem 

ściemniania lub bez efektu ściemniania), Astrin Led2 

42V i OCIT 40V; inne wersje na zamówienie Klienta

możliwe trzy rodzaje instalacji: przy użyciu konsol 

mocujących o zunifikowanej konstrukcji, poprzez 

nasadzenie na szczyt słupa i na konstrukcji bramowej. 

Inne sposoby montażu są dostępne na zamówienie 

i mogą zostać opracowane przy udziale Klientów i 

wykonane zgodnie z wymaganymi normami

5-letnia gwarancja

posiada certyfikat i oznaczenie CE zgodnie z normą EN 

12368

nadaje się w 100% do recyklingu

Dbałość o środowisko 

Zgodnie z filozofią dbałości o środowisko wyznawaną przez 

firmę Peek, sygnalizatory SUPREME oraz ich akcesoria w 

100% nadają się do recyklingu. 

Opracowanie wkładów optycznych T-LED potwierdza 

zaangażowanie firmy Peek w zaspokajanie światowego 

popytu na energooszczędne rozwiązania.

Gwarancja

Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości sygnalizatora 

aluminiowego SUPREME i dlatego udzielamy 5-letniej 

gwarancji.

Sygnalizator aluminiowy SUPREME
Firma Peek Traffic zaprojektowała nowoczesny sygnalizator 

ruchu drogowego spełniający wymagania Klientów w wielu 

krajach, który łączy najnowszą technologię z estetyką i 

dbałością o środowisko.

Zgodnie z aktualnymi standardami międzynarodowymi, 

przednia część aluminiowego sygnalizatora została 

wykonana z poliwęglanu. Co więcej, obudowa jest odporna 

na akty wandalizmu. 

W celu zapewnienia swoim partnerom kompleksowego 

rozwiązania w zakresie sygnalizacji świetlnej, firma 

Peek stworzyła własne wkłady LED, tzw. wkłady T-LED, 

certyfikowane zgodnie z normą EN 12368. Wkłady 

zapewniają znakomite parametry strumienia świetlnego 

przy minimalnym poborze mocy. Sygnalizator SUPREME 

może być wyposażony we wkłady T-LED różnego typu.  

Wkłady T-LED są dostępne w następujących wersjach: 230V 

(z efektem ściemniania i bez efektu ściemniania), ASTRIN 

Led2 42V oraz OCIT 40V.

Istnieje możliwość opracowania specjalnej wersji wkładu 

na zamówienie i przy udziale Klienta.

Zarówno wkłady T-LED, jak i obudowy są zunifikowane. 

Wkłady T-LED mogą być wykorzystane jako elementy do 

modernizacji sygnalizatorów innych producentów. Możliwe 

jest też dostarczenie przez Peek wyłącznie obudów.
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