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Šviesoforų sistemų LZA 500 naudojimo vadovas

TIPAI:

Puslaidininkinė šviesoforo sistema LZA 500 Nuoroda Nr.: 145562-1
sudėtis:
2 šviesos signalo siųstuvai  su saulės skydeliais,  puslaidininkiniu valdymo bloku ir  sudedamu 
stovu,
2 šviesos signalo siųstuvų korpusai su akumuliatorių dėžėmis
1 valdymo blokas

Puslaidininkinė šviesoforo sistema LZA 500 K valdoma kabeliu Nuoroda Nr.: 145562-2
sudėtis:
2 šviesos signalo siųstuvai  su saulės skydeliais,  puslaidininkiniu valdymo bloku ir  sudedamu 
stovu,
2 šviesos signalo siųstuvų korpusai su akumuliatorių dėžėmis
1 valdymo blokas
100 m ilgio signalo siųstuvo prijungimo kabelis, skirtas valdymui

Papildomi įtaisai:

Įkraunamas akumuliatorius, 12 V, 180 Aval. Nuoroda Nr.: 165 330
(1 vnt. akumuliatoriaus dėžėje)
Įkraunamas akumuliatorius, 12 V, 230 Aval. Nuoroda Nr.: 165 331-1
(1 vnt. akumuliatoriaus dėžėje)
Maitinimo iš elektros tinklo blokas, 230 V / 12 V, 3 A Nuoroda Nr.:165 470-5
100 m ilgio signalo siųstuvo prijungimo kabelis, skirtas valdymui Nuoroda Nr.: 400 227-1
Kontrastinis skydelis Nuoroda Nr.: 80 158



Specialūs saugaus darbo nurodymai

1. Instaliavimas

Instaliuodami šviesoforo sistemą LZA 500 pasirūpinkite, kad lempos būtų vertikalioje padėtyje ir 
nukreiptos  transporto  priemonių  judėjimo  kryptimi.  LZA 500  instaliavimą  privalo  atlikti  tik 
apmokyti  darbuotojai.  Šviesoforo  instaliavimo,  valymo,  lempų  pakeitimo  ir  techninio 
aptarnavimo darbų metu pasirūpinkite, kad dirbantys asmenys būtų uždaroje ir apsaugotoje darbo 
srityje, o ne kelyje šalia judančių transporto priemonių. Dėvėkite specialius drabužius su ryškiais 
įspėjančiais ženklais.

2. Techninis aptarnavimas ir priežiūra

LZA 500 naudojamas atviroje vietoje ir veikiamas klimato poveikių bei transporto priemonių 
pakeliamų dulkių. Ant šviesoforo lęšių susikaupę dulkės labai susilpnina šviesos intensyvumą, 
dėl  to  vairuotojams  sunkiau  atskirti  signalus.  Siekiant  užtikrinti  optimalų  šviesoforo  signalų 
atpažinimą, reikia dažnai nuvalyti  šviesoforo lęšius. Naudokite švarų vandenį ir šepetį – tokiu 
būdu lęšiai nuvalomi geriausiai.

Akumuliatorius reikia įkrauti arba pakeisti anksčiau, nei jie išsikraus – tai garantuoja sklandų 
šviesoforo veikimą.

Prieš  darbinio  akumuliatoriaus  pakeitimą  reikia  išjungti  valdymo  bloką  (žr.  3.1  skyrių 
„Akumuliatoriaus pakeitimas“).

Sugedę šviesoforai padidina nelaimingų atsitikimų kelyje pavojų. Svarbu periodiškai patikrinti 
šviesoforus ir kuo greičiau pakeisti perdegusias lempas. Vykdant anksčiau pateiktus nurodymus, 
kai  darbo  vieta  apsaugojama,  galima  užtikrinti  maksimalų  prie  šviesoforo  dirbančių  asmenų 
saugumą.
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1.1 Gaminio aprašymas

Šviesoforo sistema LZA 500 skirta eismo reguliavimui vienos krypties keliuose ir standartiniu 
atveju pritaikoma valdymui pagal taimerį arba kabeliu.

Šios  šviesoforų  sistemos  atitinka  tipų  klases  pagal  Vokietijos  klasifikavimo  sistemą  „TL-
Lichtsignalanlagen“ (TL – šviesos signalizacijos įrenginiai).

Sistema  turi  52  pagrindinės  pastovias  programas,  pritaikytas  transporto  priemonių  judėjimo 
stabdymo atstumams nuo 50 iki 600 m. Panaudojant paprastą procedūrą, galima įvesti ir išsaugoti 
99 papildomų kintamų programų. Šias papildomas programas galima saugoti ir panaudoti, kai to 
prireiktų. Be to, papildomas programas galima panaikinti arba pakeisti naujomis programomis.
Dviejų  valdymo  blokų  programavimas  ir  sinchronizavimas  atliekamas  naudojantis  pilotu 
(atminties moduliu) arba kabeliu.
Po paleidimo šviesoforo sistemą galima apsaugoti nuo nesankcionuoto programavimo, tuo tikslu 
išimant pilotą.
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Ekrane rodomi nustatyti  laikai, darbinė informacija bei techninių sutrikimų duomenys. Ekrane 
taip pat galima nuskaityti vykdomos programos būseną (pvz., kiek laiko dar tęsis žalios spalvos 
signalo  būsena).  Šviesos  signalų  perjungimų  fazes  galima  pritaikyti  eksploatavimo  šalyje 
galiojančioms taisyklėms.

1.2 Techninės savybės

Signalų „raudonas“,  „geltonas“ ir  „žalias“ lempos perjungiamos be kontaktų.  Šviesos signalų 
siųstuvus  taip  pat  galima perjungti  į  „ramybės“  (parengties)  būseną,  kai  neperduodami  jokie 
signalai, pvz., savaitgalio metu. Tokios būsenos nustatymas neturi įtakos vidinei programai, tai 
reiškia,  kad  signalų  perdavimas  pratęsiamas,  kai  tai  reikalinga.  Kiekvienos  lempos  signalas 
kontroliuojamas elektroniniu būdu, bet kokie defektai parodomi ekrane. Jeigu sugenda raudono 
signalo lempa, tai šviesoforas persijungia į mirksinčio geltono signalo režimą.

Šviesoforo  darbo  režimo  pritaikymas  maitinimo  įtampai  ir  aplinkos  šviesumo  sąlygoms 
atliekamas  nepertraukiamai;  kontroliuojama  įkraunamo  akumuliatoriaus  įtampa,  perspėjimo 
signalas perduodamas likus maždaug 12 val. iki akumuliatoriaus pakeitimo. Per žemos arba per 
aukštos  maitinimo  įtampos  perspėjimo  signalai  nedelsiant  parodomi  ekrane.  Per  žemos 
maitinimo  įtampos  perspėjimo  signalas  perduodamas  pakankamai  anksti,  kad  tinkamas 
šviesoforo veikimas būtų užtikrintas ne trumpiau kaip vieną dieną.

Akumuliatoriaus  talpumas  (180  Aval.)  yra  pakankamas  maždaug  288  darbo  valandoms  (12 
dienų).  Šviesoforo  sistemos  išjungimui  nereikia  atlikti  kokius  nors  programavimo  veiksmus. 
Programos seka išsaugoma maždaug 1 savaitę.

Jeigu sugenda halogeninės lempos, naudojančios nedaug elektros energijos (10 W), tai nedelsiant 
perduodamas perspėjimo pranešimas. Galutinis halogeninių lempų įjungimo etapas atliekamas 
apsaugotu nuo trumpo sujungimo režimu. Valdymo blokai  išdėstyti  ketvirtoje  kameroje. Šios 
kameros uždarytos specialiais varžtais, kuriuos galima išsukti tik su specialiu įrankiu.

Šviesos signalo siųstuvas ir akumuliatorių dėžė pagaminti iš plastmasės. Atsparūs smūgiui lęšiai 
pagaminti iš polikarbonato, efektyvus lęšių diametras yra 215 mm.

Standartinės  konfigūracijos  sistema pritaikyta  valdymui  kabeliu.  Tokiu  atveju  reikalingas  tik 
prijungimo kabelis.

Darbui su šviesoforo sistema naudojama membraninė klaviatūra su aiškiais simboliais ir skystų 
kristalų ekranas. Ekrane rodomą tekstą galimai lengvai perjungti į kitas kalbas.
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1.3 Sistemos sumontavimas ir instaliavimas

Pozicija 1 Pozicija 2

Šviesoforo sistemos sumontavimą ir paleidimą atlikite toliau nurodytu nuoseklumu:

Išimkite iš dėžės šviesos signalo siųstuvą.
Atraminis  vamzdinis  stovas  tiekimo  metu  sulenktas  šarnyre  ir  sulankstytas.  Atlenkite  ir 
užfiksuokite vamzdinę atramą.
Įstatykite  vamzdinę  atramą  (su  viduje  pravestu  prijungimo  kabeliu)  į  angą,  esančią 
akumuliatoriaus dėžėje, ir pritvirtinkite tvirtinimo varžtais.
Šviesos signalo siųstuvo vamzdinę atramą pervežimui ir saugojimui galima sulankstyti anksčiau 
parodytame brėžinyje nurodytu būdu.
Sistemos įjungimo tikslu įstatykite į akumuliatoriaus dėžę tinkamą įkraunamą akumuliatorių ir 
prijunkite  sujungimo  kabelio  gnybtus  prie  tinkamų  akumuliatoriaus  polių.  Prieš  prijungimą 
nuvalykite  akumuliatoriaus polius ir prijungimo gnybtus kartu su šviesoforo sistema tiekiamu 
valikliu.
Valdymo  blokai  nuolatinai  sumontuoti  apatiniame  ketvirtame  skyriuje.  LZA  500  kameros 
pritvirtintos  specialiais  varžtais  (varžtai  su  šešiakampe  išdroža  3/16''  galvutėje).  Šių  varžtų 
sukimui kartu su šviesoforo sistema tiekiamas specialus raktas.
Jeigu naudojami saulės skydeliai, tai užsukite juos ant lęšių prispaudimo žiedu.
Akumuliatorių dėžę galima užrakinti su pakabinama spyna.

4



1.4 Valdymo ir darbiniai elementai

Atskiri valdymo bloko elementai, klavišai ir ekrano elementai parodyti brėžinyje toliau.

1. Ekranas, kuriame darbo ir programavimo parodomi aiškiu tekstu pateikiami pranešimai bei 
techninių sutrikimų pranešimai.

2. Programos pasirinkimo klavišas.
3. „Įjungimo/išjungimo“ klavišas valdymo bloko įjungimui (šviesos signalai išjungti).
4. „Geltona mirksi“ klavišas, naudojamas mirksinčio geltono signalo režimo įjungimui.
5. „START“ klavišas,  naudojamas automatiniam anksčiau užprogramuotos arba  pasirinktos 

programos sekos vykdymui.
6. „Rankinio valdymo“ klavišas, naudojamas rankinio valdymo režimo įjungimui. Šis klavišas 

rankinio valdymo režime taip pat naudojamas žalio ir geltono signalų perjungimui.
7. „Raudona STOP“ signalo klavišas, naudojamas raudono stabdymo signalo režimo (pastoviai 

įjungtas raudonas signalas) įjungimui.
8. Fototranzistorius šviesos ryškumo parinkimui.
9. Jungtis (lizdas) įeinančio kabelio kištuko prijungimui – prieš prijungdami nuimkite dangtelį 

ir įdėkite į saugojimo vietą (18).
10. Jungtis valdymo įtaisui (atminties blokui) ir valdymo blokui sujungti.
11. Krypties valdymo mygtukai programų ir skirtingų meniu pasirinkimui.
12. „Kintamų programų“ mygtukas savų programų kūrimui ir pasirinkimui.
13. „Parametrai“ mygtukas. Dėmesio! Parametrai turi būti keičiami tik apmokyto specialisto!
14. „MINUS“ mygtukas  – ciklų  ir  laiko  keitimui  „Kintamų programų“ meniu  ir  atsakymui 

„SINCHRONIZACIJA-ne“.
15. „OK“ mygtukas pasirinkimų patvirtinimui.
16. „Informacijos“  mygtukas  parodo  esamą  meniu  būseną  (taip  pat  ir  įspėjamuosius 

pranešimus)
17. „PLIUS“  mygtukas  –  ciklų  ir  laiko  keitimui  „Kintamų  programų“  meniu  ir  atsakymui 

„SINCHRONIZACIJA-taip“.
18. Apsauginių kabelių jungčių dangtelių saugojimo vieta.
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19. Jungtis  (lizdas)  išeinančio  kabelio  kištuko  prijungimui  –  prieš  prijungdami  nuimkite 
dangtelį ir įdėkite į saugojimo vietą (18).

1.5 Ekranas

Valdymo instrukcijos, klaidų pranešimai ir būklė yra rodomi dviejų eilučių ekrane kaip tekstas,
pvz.

Ijng.
Pasirink. funkc.!

Vykdomos programos informacija taip pat yra rodoma,
pvz.

Programos tipas ir Nr..
Žalios ciklas

Raudonos ciklas

Rd 63 Zl21 PP1
Laikas 61/100 Sh1

Laiko liko Šviesoforo Nr.
Viso ciklo laikas

1.6 Pilotas

Pilotas  atlieka  programos,  įvestos  valdymo  bloke  1,  perdavimą  į  valdymo  bloką  2.  Pilotas 
išsaugo programos duomenis 12 valandą po to, kai jis išimamas iš valdymo bloko. Kištukinė 
jungtis (10) naudojama duomenų perdavimui tarp piloto ir valdymo bloko.

Siekiant  užtikrinti  sklandų  darbą,  pasirūpinkite,  kad  pilotas  visada  būtų  patikimai  įdėtas  ir 
sujungtas su valdymo bloku srieginėmis jungtimis.
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2. Pradinis darbas su nauja programa

Įstatykite pilnai įkrautus 12 V akumuliatorius (rekomenduojame naudoti 180 Ah. arba 230 Ah. 
talpos akumuliatorius) į  abu šviesos signalų korpusus ir  prijunkite.  Pasirūpinkite,  kad jungtys 
būtų švarios ir prijunkite akumuliatorius teisingu poliarumu. Siekiant apsaugoti  akumuliatorių 
polius nuo korozijos, sutepkite polius plonu tepalo sluoksniu.

Paruoškite  abu šviesos  signalo  siųstuvus.  Šviesos  signalo  siųstuvų  priskyrimas  prie  valdymo 
bloko 1 arba 2 atliekamas vėlesnio programavimo metu.

Jei  atmintyje  vis  dar veikia  programa kuri  pradedama automatiškai,  išjunkite  šviesos  signalo 
siųstuvus ir vėl įjunkite naudodami „I/O“ mygtuką (3).

2.1 Programos pasirinkimas

Įstatykite valdymo įtaisą į vieną iš dviejų valdymo blokų; šis valdymo blokas tampa valdymo 
bloku 1 ir įjunkite prietaisą paspausdami „I/O“ mygtuką (3).

PAS.= [↑][↓][OK]
Iseiti = [PRG]

 Įjunkite „Programos pasirinkimo“ meniu paspausdami „PRG 1,2...“ mygtuką (2).
 Pasirinkite programą pagal valdymo bloko dangtelio viduje esančią lentelę.
 Programos  numeris  su  pasirinkimo  laikais  rodomas  ekrane.  Reikiama  programa 

pasirenkama ↑↓ mygtukais (11)
 Programa patvirtinama mygtuku „OK“

2.2 Sinchronizavimas

Pasirinkus programą reikalaujamas sinchronizavimas.

SINCHRONIZACIJA
ne=[-]  taip=[+]

 Sinchronizavimas pradedamas mygtuku „+“
 Jei neprijungtas pilotas vis dar rodomas tas pats meniu. Tolimesni veiksmai galimi tik 

prijungus valdymo įrenginį.
 Mygtukas „-“ naudojamas norint grįžti į programų pasirinkimo meniu.
 Po  sinchronizavimo  pilotas  išimamas  iš  valdymo  bloko  1  (kaip  rodoma  ekrane)  ir 

įstatomas į įjungtą valdymo bloką 2.
 Sinchronizacijos duomenys išlieka pilote apie 12 val. nuo jo išėmimo iš valdymo bloko.
 Po  to  kai  užrašas  ekrane  patvirtins,  išimkite  pilota  iš  valdymo  bloko  2  ir  įjunkite 

programą mygtuku „Start“.
 Vėl įdekite pilotą į valdymo bloką 1
 Palaukite kol  ekrane pasirodys sinchronizaciją  patvirtinantis  užrašas „Sekmingai!“.  Jei 

sinchronizacija nesėkminga pakartokite veksmus (ekrane bus užrašas „Klaida“).
 Jei sinchronizacija sėkminga, įjunkite programą valdymo bloke 1 mygtuku „START“ (5)

Dėmesio!  Jei  prietaisai  valdomi  tik  valdymo  įrenginio  pagalba  ir  nėra  sungti 
kabeliais, sistema turi būti sinchronizuojama kas savaitę.
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2.3 Programos kūrimas

Jeigu numatytam specifiniam šviesoforo naudojimui  netinka nei  viena iš  52 pastoviai  įrašytų 
programų, tai  naudojantis  „Kintamos programos“ režimu kiekviename valdymo bloke galima 
įvesti ir išsaugoti iki 99 savo programų.

PAS.= [↑][↓][OK]
Kurti programa

 Paspauskite „Kintamų programų“ mygtuką (12)
 Eikite į programų kūrimo meniu „Kurti programą.“ su ↑↓ mygtukais (11) ir patvirtinkite 

mygtuku „OK“ (15).
 Dabar pasirinkite programos režimą su ↑↓ mygtukais (11).

„Autom. pagalba“ = pats paskaičiuoja žalios ciklus ir išlaikymo laiką (rekomenduojama)
„Iveskite laika“ = žalios ciklų laikas ir išlaikymo trukmą įvedami rankiniu būdu.
Patvirtinkite pasirinktą būdą mygtuku „OK“ (15)

 Pasirinkite dydį kurį norite pakeisti su ←→ mygtukais (11) ir reikšmę su „-“ (14) ir „+“ 
(17) arba su ↑↓ mygtukais (11).
-  pasirinkite  remontuojamo  kelio  ruožo  ilgį,  kurį  kontroliuoja  šviesoforai  su  ←→ 
mygtukais (11) arba su „-“ (14) ir „+“ (17) mygtukais.
-  pasirinkite  greitį  remontuojamo  kelio  ruože,  kurį  kontroliuoja  šviesoforai  su  ↑↓ 
mygtukais (11) arba su „-“ (14) ir „+“ (17) mygtukais.
- pasirinkite automobilių srautą remontuojamo kelio ruože, kurį kontroliuoja šviesoforai 
su ↑↓ mygtukais (11) arba su „-“ (14) ir „+“ (17) mygtukais.

 Paskaičiuotas  užlaikymo laikas dabar  yra  rodomas.  „Iveskite  laika“ režime ši  reikšmė 
įvedama rankiniu būdu.

 Jei reikšmės yra didesnės nei leidžia RiLSA atsiranda užrašas „Klaida!Laik.vir.“. Šiuo 
atveju, pakeiskite reikšmes ir įveskite laikus teisingai.

 Žalios  šviesos  ciklas  ir  periodai  yra  rodomi  paspaudus  ↓  mygtuką  (11)  arba  „OK“ 
mygtuką (15). „Iveskite laika“ režime šios reikšmės įvedamos rankiniu būdu.

 Dar kartą  paspaudus  ↓ mygtuką  (11)  arba  „OK“ mygtuką  (15)  klausiama ar  ką  nors 
noretumėte  pakeisti  rankiniu  būdu.  Jei  ne,  tai  spauskite  mygtuką  „-“  (14).  Dabar 
programa gali būti išsaugota paspaudžiant „+“ (17).

 Sinchronizavimas  atliekamas  kaip  aprašyta  2.2  pastraipoje  „Sinchronizavimas“.  Jei 
šviesoforai sujungti kabeliais, užtenka kad vienas šviesoforas būtų įjungta.

2.4 Išsaugotos programos idiegimas

Norėdami  paleisti  vieną  iš  savo  sukurtų  ir  išsaugotų  programų įjunkite  valdymo  bloką  1  ir 
prijunkite valdymo įtaisą.

PAS.= [↑][↓][OK]
Idiegti programa

 Paspauskite „Savų programų“ mygtuką (12)
 Naudodami  ↑↓ mygtukus (11) eikite į programų paleidimo meniu „Idiegti programa“ ir 

patvirtinkite mygtuku „OK“ (15).
 Dabar pasirinkite reikiamą programą su ↑↓ mygtukais (11) ir spauskite „OK“ (15).
 Sinchronizavimas  atliekamas  kaip  aprašyta  2.2  pastraipoje  „Sinchronizavimas“.  Jei 

šviesoforai sujungti kabeliais, užtenka kad vienas šviesoforas būtų įjungta.
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2.5 Išsaugotos programos trynimas

Norėdami ištrinti vieną iš savo sukurtų ir išsaugotų programų įjunkite valdymo bloką 1.

PAS.= [↑][↓][OK]
Trinti programa

 Paspauskite „Kintamu programų“ mygtuką (12).
 Naudodami ↑↓ mygtukus (11) eikite į programų trynimo meniu „Trinti programą“.
 Spauskite „OK“ (15).
 Pasirinkite „Atsk.programa?“ arba „Trinti viska?“ ir spauskite „OK“ (15).
 Dabar pasirinkite norimą ištrinti programą ↑↓ mygtukais (11) ir spauskite „OK“ (15).
 Dar  kartą  patvirtinkite  programos  trynimą  spausdami  mygtuką  „+“  (17).  Pasirinkite 

sekančią programą paspaudžiant „-“ (13).

2.6 Raudonas sustabdymo signalas

RAUDONA STOP

 Paspaudus „Raudona STOP“ (7) mygtuką, šviesoforas įjungia raudoną šviesos signalą. 
Jeigu  šio  klavišo  paspaudimo metu  įjungtas  žalias  arba  geltonas  šviesos  signalas,  tai 
šviesoforas iš pradžių įjungia geltoną šviesos signalą, o po to įjungiamas raudonas šviesos 
signalas.

 Kabeliu  nesujungtuose  šviesoforuose  šis  veiksmas  turi  būti  atliktas  abiejuose 
šviesoforuose.

2.7 Geltonas mirksintis signalas

GELTONA MIRKSI

 Jeigu paspaudžiamas klavišas „Geltona mirksi“ (4), tai  šviesoforas iškart persijungia į 
geltono mirksinčio signalo režimą. Jeigu sistema nevaldoma kabeliu , tai abu valdymo 
blokus reikia perjungti į „Geltona mirksi“ režimą.

 Šviesoforo sistema  taip  pat  automatiškai  persijungia  į  „Geltona  mirksi“  režimą,  jeigu 
akumuliatoriaus įtampa mažesnė nei 10 V arba sugedusi raudono šviesos signalo lempa. 
Jeigu sistema nevaldoma kabeli, tai į „Geltona mirksi“ režimą persijungia tik šviesoforas 
kuriame yra gedimas.

2.8 Rankinis darbo režimas

DEMESIO!
Rank.=zalia

Ši funkcija galima tik tada, jeigu prijungtas kabelis. Režimas įjungiamas klavišu „Rankinis darbo 
režimas“ (6).
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„Rankinio  darbo  režime“  pasirinkta  programa  ir  toliau  naudojama  šviesoforo  perjungimo 
intervalų valdymui.  Tačiau žalio ir raudono šviesos signalo ciklai perjungiami rankiniu būdu, 
paspaudžiant klavišą „Rankinis darbo režimas“.

2.9 Kabeliu valdomo šviesoforo programavimas

Programos  pasirinkimas  atliekamas  lygiai  taip  pat,  kaip  ir  šviesoforo  sistemoje,  kurioje 
nenaudojamas  valdymas  kabeliu.  Tai  reiškia,  kad  programuoti  galima  tik  valdymo  bloku, 
kuriame  įstatytas  pilotas.  Tačiau  šiuo  atveju  valdymo  įtaisas  atlieka  tik  rakto  funkciją,  nes 
nesankcionuotas sistemos programavimas blokuojamas, jeigu neįstatytas pilotas.

2.10 Darbo režimas su valdymu kabeliu

Jeigu valdymui naudojamas kabelis, tai valdymo blokai 1 ir 2 sujungimai kabeliu; vienas kabelio 
galas prijungiamas prie 1 valdymo bloko išėjimo (19), antrasis kabelio galas prijungiamas prie 2 
valdymo bloko įėjimo (9).

DĖMESIO: Prieš sujungiant valdymo blokus kabeliu, abu valdymo blokus reikia prijungti prie 
įkraunamo akumuliatoriaus!

Sujungimo kabelis gali būti iki 2 km ilgio.

Darbo režime su valdymo kabeliu  šviesoforo sistema programuojama valdymo bloku 1,  t.y., 
valdymo bloku, kuriame įstatytas pilotas. Kai reikiama programa nustatyta ir įjungta paspaudus 
mygtuką  „START“  (5),  tai  pilotą  galima  išimti.  Išėmus  valdymo  įtaisą,  šviesoforo  sistema 
apsaugojama nuo nesankcionuoto perprogramavimo.
Sistemos sinchronizavimas atliekamas per kabelį, tokiu būdu užtikrinant ilgą sklandų šviesoforo 
sistemos darbą.
Žalio  –  žalio  šviesos  signalo  patikrinimas,  nurodytas  VDE  ir  RLSA  taisyklėse,  taip  pat 
atliekamas panaudojant sujungimo kabelį. Jeigu įvyksta žalio – žalio šviesos signalo seka, tai per 
nustatytą laiką abu valdymo blokai persijungia į „Geltona mirksi“ režimą.
Kiekvieną valdymo bloko rankinio darbo režimo veiksmą automatiškai  atlieka kitas valdymo 
blokas. Tai reiškia, kad tuo atveju, kai vienas valdymo blokas persijungia į „Geltona mirksi“ 
režimą, tai kitas valdymo blokas taip pat persijungia į „Geltona mirksi“ režimą.
Jeigu  sujungimas  kebeliu  nutraukiamas,  tai  ekrane  atsiranda  pranešimas,  informuojantis  apie 
tokią  būseną,  o  sistema  automatiškai  persijungia  į  „Geltona  mirksi“  režimą.  Kai  atkuriamas 
normalus sujungimas kabeliu, tęsiama normali programos vykdymo seka.

2.11 Nustatymai

Dėmesio! Šviesofore galite sukurti PIN kodo apsaugą, nepamirškite jo!

Prasukti = [↑]
pakeisti= [←][→]

 Paspauskite „Parameters“ mygtuką (13) ir pasirinkite nustatymus.
 Išeiti iš nustatymų galie dar karta paspaudę „Parameterai“ mygtuką (13).
 Persukite meniu su [↑] mygtuku (11) kol atsiras norima funkcija.
 Padarykite pakeitimus su ←→ mygtukais (11) arba su „-“ (14) ir „+“ (17) mygtukais ir 

patvirtinkite „OK“ mygtuku(15)
 Jei nustatymai pakeisti, bet palikti be patvirtinimo bus rodomas „Issaugoti [-]ne  taip[+]
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Šiame meniu yra sekantys nustatymai:
1. Kalba (lietuvių, latvių, lenkų, anglų ir t.t.)
2. Įvesti PIN
3. Pakeisti PIN
4. Signalai (šalies pasirinkimas)
5. Raudos-geltonos-laikas
6. Geltonos laikas
7. Žalios mirksėjimas (Austrijai)
8. Rankinis valdymas be kabelio
9. Lempų pasirinkimas: Halogenas arba LED

Dėmesio! – Jei lempos mišrios, turi būti pasirinktas „Halogenas“

2.12 Atskira informacija

Mygtukas „i“ (16) gali būti naudojamas gauti informacijai nesutrikdant šviesoforų darbo.

Prasukti = [↑]
Iseiti  = INFO

 Paspauskite „i“ mygtuką (16)
 Persukite meniu naudodami [↑↓] mygtukus (11)
 Paspauskite „i“ mygtuką (16) dar kartą norėdami išeiti iš meniu.
 Jei joks mygtukas nespaudžiamas 15 sekundžių, Info programa automatisškai išjungiama

Rodoma informacija:
1. Baterijos būklė – rodo baterijos būklę, pvz. OK
2. Voltažas – rodo baterijų įtampą
3. Režimas – rodo veikimo režimą, pvz. Automatinis
4. Programos numeris - rodo veikenčios programos numerį.
5. Signalas – rodo kontruoliuojamų įrenginių skaičių, pvz. 1 iš 2
6. Užlaikymo laikas – esamos programos
7. Žalios laikas – esamos programos
8. Ciklo laikas – esamos programos
9. Remontuojamas kelias - remontuojamo kelio ilgis
10. Greitis – remontuojamame ruože
11. Signalas – šalies pasirinkimas.
12. „Raudona-geltona“ laikas
13. „Geltona“ laikas
14. „Mirksinti žalia“ laikas (Austrija)
15. Rankinis valdymas
16. LED lempos
17. Klaidų pranešimai
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2.13 Pastovių programų sąrašas

Prgr.
Nr.

Kelio darbų 
ilgis metrais

Greitis 
km/h

Autom./h.
2→1

Autom./h.
1→2

Užlaikymo 
laikas 
2→1

sekundžių

Užlaikymo 
laikas 
1→2

sekundžių

Žalios
 laikas 
1→2

sekundžių

Žalios
 laikas 
1→2

sekundžių
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3. Techninis aptarnavimas

3.1 Akumuliatorių pakeitimas

Prieš pakeičiant darbinį akumuliatorių, reikia besąlygiškai išjungti valdymo bloką.

Prijungus akumuliatorius, vėl galima pasirinkti reikiamą darbo režimą. Atjungus akumuliatorius, 
sinchronizavimas  išsaugomas  1  savaitę.  Po  1  savaitės  reikia  vėl  sinchronizuoti  šviesoforo 
sistemą.

3.2 Lempų pakeitimas

Jeigu  norite  pakeisti  lempą,  tai  atsukite  reikiamo šviesos  signalo  siųstuvo  tvirtinimo varžtus 
viršutinėje dalyje. Po to lempos korpusą galima truputį pastumti aukštyn ir ištraukti priekin.

Lempa, kuria dabar matote, turi Ba9s lizdą, t.y., įstatyta į kištukinį lizdą.
Atsargiai  ištraukite  lempą.  Lempa  vis  dar  gali  būti  įkaitusi  po  darbo.  Įstatykite  į  lizdą  tik 
nurodyto  tipo naują  lempą.  Siekiant  išvengti  pirštų  antspaudų ant  lempos,  apimkite  įstatomą 
lempą per audinį.

Po to įstatykite viršutinę lempos korpusą dalį, įstumdami ją žemyn.

3.3 Valdymo bloko pakeitimas

Jeigu norite pakeisti valdymo bloką, tai atsukite keturis valdymo bloko varžtus, nurodytus toliau 
pateiktame brėžinyje. Po to valdymo bloką galima ištraukti priekin nukreipta kryptimi. 

Prieš atjungiant atskiras jungtis prašome tiksliai pasižymėti,  į kurias jungtis įstatyti  atitinkami 
kištukai.

Atjungus  kištukines  jungtis,  senąjį  valdymo  bloką  galima  pakeisti  nauju.  Sujunkite  visas 
kištukines jungtis, įstatykite valdymo bloką į ketvirtą skyrelį ir pritvirtinkite tvirtinimo varžtais.

raudona mėlyna balta geltona
spalvotas jungčių žymėjimas spalvotas jungčių žymėjimas
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3.4 Saugiklio pakeitimas

Jeigu norite pakeisti saugiklį, esantį valdymo bloko viduje, tai iš pradžių išsukite keturis valdymo 
bloko tvirtinimo varžtus.  Ištraukę  valdymo  bloką,  jūs  galite  prieiti  prie  saugiklio  laikiklio  ir 
pakeisti saugiklį.

Naudokite tik pusiau lėto suveikimo 3,15 A saugiklius.

Pakeitę saugiklį, įstatykite valdymo bloką ir pritvirtinkite keturiais tvirtinimo varžtais.
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4.  Techninių  sutrikimų  pranešimai  –  prasmė  ir  techninių  sutrikimų 
pašalinimas

Pranešimas Pašalinimo būdai

„Per zema itampa“ Akumuliatoriaus  įtampa  <  11,6  V.  Jeigu  ekrane  parodomas  toks 
pranešimas, tai šviesoforo sistema gali veikti dar maždaug 12 valandų.

Veiksmai: pakeiskite arba įkraukite akumuliatorių!

„LZA išjungtas“ Akumuliatoriaus darbinė įtampa < 11,2 V. Valdymo blokas persijungė į 
„geltono mirksinčio šviesos signalo“ režimą.

Veiksmai: pakeiskite arba įkraukite akumuliatorių!

„Per aukstas V“
(per aukšta įtampa)

Paduodama įtampa viršija 15 V.

DĖMESIO! Nedelsiant atjunkite nuo valdymo bloko maitinimo įtampą.

„Raudonos 
gedimas“

Sugedusi  raudono  šviesos  signalo  siųstuvo  lempa.  Valdymo  blokas 
persijungė į „geltono mirksinčio šviesos signalo“ režimą.

Veiksmai: pakeiskite lempą (12 V, 10 W, halogeninė).

„Geltonos gedimas“ Sugedusi geltono šviesos signalo siųstuvo lempa.

Veiksmai: pakeiskite lempą (12 V, 10 W, halogeninė).

„Zalios gedimas“ Sugedusi žalio šviesos signalo siųstuvo lempa.

Veiksmai: pakeiskite lempą (12 V, 10 W, halogeninė).

„isr. laik. gedimas“ Sugedęs išorinis taimeris. Nepasileidžia jokia nauja programa.

Veiksmai: pakeiskite pilotą.

„vid. laik. gedimas“ Sugedęs vidinis valdymo taimeris. 

Veiksmai: pakeiskite valdymo bloką.

„isr. atm. gedimas“ Sugedęs išorinis valdymo įtaisas.

Veiksmai: pakeiskite pilotą.

„vid. atm. gedimas“ Sugedęs vidinis valdymo įtaisas.

Veiksmai: pakeiskite valdymo bloką.

„nėra kab. rysio“ Nėra sujungimo per kabelį tarp įtaisų.

Veiksmai: patikrinkite ar gerai prijungtos kabelio jungtys. 
Jei kabelis pažeistas pakeiskite kabelį.

15



„zalia kartu“ Vienas iš dviejų šviesos signalo siųstuvų parodė „klaidingą žalią šviesos 
signalą“ (abu įtaisai rodo žalią vienu metu).

Veiksmai:  pakartokite  sinchronizavimą.  Jeigu šis  techninis  sutrikimas 
nedingsta, tai gali būti, kad valdymo blokas sugedęs ir jį reikia pakeisti.

„sinchronizuokite“ Nurodo kad sistema turi būti pakartotinai sinchronizuota.

Veiksmai: pakartokite sinchronizavimą.
„Informacija(i)“ Nurodo  kad  kad  informacija  gali  būti  parodyta  paspaudžiant  „i“ 

mygtuką

„Klaida“ Nurodo klaidas
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5. Techniniai duomenys

LZA 500 valdymo 
blokas

Maitinimo įtampa 12 V nuolatinė įtampa,
rekomenduojame naudoti 12 V akumuliatorių

Naudojamas 
galingumas

0,83 A dienos metu (maksimalus ryškumas)
0,33 A nakties metu
40 mA parengties būsenoje

Veikimo trukmė su pilnai įkrautu 12 V, 180 Ah. akumuliatoriumi – iki 288 valandų 
= 12 dienų
su pilnai įkrautu 12 V, 180 Ah. akumuliatoriumi – iki 360 valandų 
= 15 dienų

Saugiklis 3,15 A, pusiau lėtai suveikiantis
Saugiklis su plona vielyte 5 x 20 (vidinis)

Lempos Halogeninės 12 V, 10 A, Ba9S
Nissen nuoroda Nr.: 90 248
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6. Pagrindiniai saugaus darbo nurodymai

1. Darbo vieta
Netvarkinga darbo vieta padidina nelaimingų atsitikimų pavojų.
Pašalinkite iš darbo vietos nenaudojamus įrankius ir įtaisus. Pašalinkite iš statybos darbų 
vietos visus nenaudojamus kabelius. Apsaugokite visus kabelius, kuriais tiekiama elektros 
srovė, tokiu būdu, kad kabelių nepažeistų statybų mašinos.

2. Tinkami darbiniai ir apsauginiai drabužiai
Jeigu  dirbate  su  mašinomis  arba  įrenginiais,  pakilusiais  virš  jūsų ūgio  (pvz.,  skydai  su 
perspėjimo  užrašais),  tai  užsidėkite  apsauginius  šalmus,  apsaugojančius  galvą  nuo 
krintančių  detalių  arba  įrankių  sukeltų  sužeidimų.  Mūvėkite  neslidžius  batus.  Jeigu 
įmanoma,  kelių  statybos  vietose  dėvėkite  aiškiai  matomus  apsauginius  drabužius.  Jeigu 
atliekamų darbų metu susidaro dulkės, tai naudokite respiratorių.

3. Kabeliai ir laidininkai
Pasirūpinkite, kad kabelių ir laidininkų neveiktų jokios tempimo sukeltos apkrovos. Jeigu 
kabeliai  ir  laidininkai  naudojami  išorėje,  tai  kabeliai  ir  laidininkai  turi  būti  tinkami 
išoriniam naudojimui. Jeigu tiekiama didesnė elektros srovė, tai pasirūpinkite, kad kabelių 
ir  laidininkų  skerspjūvis  būtų  tinkamas.  Prijunkite  įžeminimo  laidininką.  Saugokite 
kabelius nuo karščio, alyvos ir aštrių briaunų poveikio. Niekada nekabinkite įtaisų ir įrankių 
pakibusių  ant  kabelio,  netraukite  kabelį,  kai  norite  ištraukti  kabelio  kištuką  iš  rozetės. 
Periodiškai patikrinkite kabelio kištuką ir kabelį; jeigu kištukas arba kabelis pažeistas, tai 
paveskite remontą kvalifikuotam elektros darbų specialistui.

4. Apsauginiai įtaisai
Nedelsiant sutaisykite  sugedusius arba pažeistus apsauginius įtaisus.  Tokia pati  nuostata 
galioja taip pat ir elektriniams saugikliams. Naudokite tik nurodyto nominalo ir jautrumo 
(lėtai  arba  greitai  suveikiančius)  saugiklius.  Jeigu  pakeitus  saugiklį  gedimas  išlieka,  tai 
nedelsiant paveskite įrenginio patikrinimą kvalifikuotam elektros darbų specialistui.

5. Maitinimo įtampa
Prieš pradėdami bet kokius įrenginio atidengimo arba ardymo darbus atjunkite įrenginį nuo 
maitinimo įtampos. Dirbti su išardytais įrenginiais, prie kurių prijungta maitinimo įtampa, 
leidžiama  tik  specialiose  dirbtuvėse  specialiai  tokiems  darbams  apmokytiems 
kvalifikuotiems specialistams.

6. Atsarginės detalės
Remonto darbams naudokite tik originalias atsargines detales.

7. Įranga ir įrankiai
Prieš  prijungdami  įrenginį  arba  įrankį  prie  maitinimo  įtampos  šaltinio,  patikrinkite,  ar 
maitinimo  įtampos  perjungiklis  yra  išjungtoje  padėtyje.  Prieš  įrenginio  įjungimą 
patikrinkite, ar iš įrenginio išimti visi reguliavimui naudoti raktai ir įrenginiai. Vykdykite 
visus saugaus darbo taisyklėse ir naudojimo vadove nurodytus įrenginių ir įrankių techninio 
aptarnavimo ir priežiūros nurodymus. Saugokite įrankius ir įrenginius nuo nesankcionuoto 
panaudojimo. Naudokite įrenginius ir įrankius tik pagal paskirtį. Neperkraukite įrenginių ir 
įrankių.  Įrenginiai  ir  įrankiai  veikia  geriau,  kai  naudojami  normalios  apkrovos  režime. 
Niekada nenaudokite elektrinių įtaisų greta degių skysčių arba dujų.

18



8. Saugokitės elektros smūgio
Dirbdami  su  elektriniais  įtaisais,  venkite  kūno  kontakto  su  įžemintais  konstrukciniais 
komponentais, pvz., vamzdžiais arba radiatoriais.

9. Įrenginių ir įrankių vidiniai maitinimo elementai
Kontroliuokite ir prižiūrėkite maitinimo elementus techninio aptarnavimo vadove nurodytu 
būdu.

10. Saugumas
Siekiant  užtikrinti  jūsų  saugumą,  prašome  vykdyti  gamintojo  pateiktus  pagrindinius  ir 
specialius saugaus darbo nurodymus. Tai vienintelis apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų 
būdas.
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7. Trumpa programos paleidimo instrukcija

20

Šviesoforas 1 Šviesoforas 2

Įdėkite pilotą
Įjunkite sistemą

Įjunkite programą

Pasirinkite programą

Paspauskite OK pasirinktos 
programos patvirtinimui
Perkelkite pilotą į šviesoforą 2

Prijunkite pilotą

Paspauskite START mygtuką 
Automatinė pradžia

Įjunkite sistemą
Prijunkite pilotą

Paspauskite START mygtuką
Perkelkite pilotą atgal į šviesoforą 
1

Pastovios programos

L = ilgis
q = automobiliai per valandą


