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Het aanta l  verkeers lachtoffers  neemt ieder  jaar  toe.  Automobi l i sten geven 
aan dat  overstekende voetgangers  of  f ietsers  s lecht  z ichtbaar  z i jn . 
Ook zebrav lakken op het  wegdek z i jn  in  het  donker  minder  goed z ichtbaar 
dan b i j  dagl icht  B i j  mist  en regens i tuat ies  va l t  de bel i jn ing  vaak n iet  goed 
genoeg op.  De SR-45 Ser ie  bedrade wegdekverl icht ing  van InfraMarks 
b iedt  de gewenste aandacht  waardoor  de ve i l igheid  verhoogt .

VOORDELEN BEDRADE 
WEGDEKVERLICHTING 
Met bedrade wegdekverlichting kan men 
onafhankelijk van de eigen autoverlichting veel 
eerder een verkeerssituatie overzien, zowel in 
het donker als overdag. De LED wegdek-
verlichting is niet verblindend aangezien deze 
automatisch aangepast wordt door middel 
van een lichtsensor. De spots zijn leverbaar in 
diverse kleuren en in knipperend of constant 
brandend. Ze worden gelijktijdig geactiveerd 
en zijn al zichtbaar vanaf 600 meter. De rand 
van de LED’s is gelijk met de bovenzijde van het 
asfalt, waardoor deze goed overrijdbaar is. 

DETECTIE 
OVERSTEEKPLAATSEN  

De zichtbaarheid op oversteek-
plaatsen wordt sterk verbeterd 

door het plaatsen van LED 
markering haaks op de rijrichting. 

In combinatie met detectie neemt 
de veiligheid nog meer toe door-

dat de voetganger of fietser die 
de oversteekplaats nadert, 

gesignaleerd wordt. 
De LED’s blijven knipperen zolang 

hij/zij op de oversteekplaats is. 
De mogelijkheden voor stroom-

voorziening zijn o.a. netspanning 
en zonne-energie. 

 



Kenmerken
Afmetingen LED reflectoren Dia 160,5 x 100,5 mm
Aantal LED’s 1 t/m 8 LED’s
Verbruik 80 mA
Power 12 of 24 volt
Belasting 30 ton
Materiaal Aluminium
LED kleur Amber, rood, wit, blauw of groen
Lichtsterkte LED’s Minimaal: 22000 mcd

Maximaal: 31000 mcd
Zichtbare afstand > 600 meter
Waterproof IP68
Gewicht 2480 gram
Levensduur reflector 8 tot 10 jaar
Werkingstemperatuur - 20 tot + 70 graden
Kabelconnectie + = bruin  

- = blauw
Bevestiging Twee componenten bitumenlijm

Met of  zonder  detect ie?  Stroom v ia  netspanning of  zonnepanelen?
De SR-45 ser ie  bedrade wegdekverl icht ing  heeft  veel  opt ies  om 
oversteekplaatsen z ichtbaarder  en ve i l iger  te  maken. 

Technische specificaties SR-45 wegdekverlichting

Opties  
 
- Verschillende vormen van detectie
- Drukknop
- LED’s knipperend of constant brandend
- Verschillende kleuren LED’s
- Stroomvoorziening middels 
  zonnepaneel op mast, 
  netstroom of openbare verlichting 
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