SYGNAŁY PRZYSZŁOŚCI.
Sygnalizacja świetlna LED od światowego lidera rynku.

DLA
ZIELONEGO
ŚWIATA.
Również w ruchu drogowym.

Na czerwonym świat stoi
w miejscu, na zielonym — rusza
Ta prosta zasada kieruje ruchem
na wszystkich skrzyżowaniach
dróg sterowanych sygnalizacją
świetlną na całym świecie.
.

Ale sygnalizacja dziś i jutra może
zrobić o wiele więcej. Jest
częścią „inteligentnej mobilności”:
przyszłość ruchu drogowego już
się zaczęła.
Wyobraź sobie, że czekasz na czerwonym świetle
w swoim inteligentnym samochodzie. Tablica
rozdzielcza pokazuje, że za cztery sekundy
światło będzie zielone. Trzy, dwa, jeden, zero.
Funkcja start-stop w silniku włącza się
automatycznie, a przyjazny głos radzi, z jaką
prędkością należy jechać, aby przejechać przez
następne skrzyżowanie na zielonym świetle.
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Inteligentna sygnalizacja świetlna LED firmy
SWARCO, regulując ruch drogowy, myśli w
kategoriach sieci. Wspaniale, że są one jednocześnie
jasne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska.
Dla zielonego świata, w każdym znaczeniu
tego słowa.
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OD 1968 DO KOŃCA ŚWIATA.

70
krajów.

Jako wiodący na świecie producent technologii sygnalizacyjnej
opartej na diodach LED postawiliśmy sobie za cel opracowanie
innowacyjnych systemów sygnalizacji dla świata dzisiejszego,
jutrzejszego i nie tylko. Nasze korzenie sięgają już pół wieku
wstecz.

Dzisiaj nasze sygnalizatory „made in Austria” zapewniają
płynność ruchu w ponad 70 krajach na całym świecie. Od Wiednia
do Oslo, od Dubaju do Sydney, od Kapsztadu do São Paulo.
A wkrótce może również w Twoim regionie?

Klienci w ponad 70 krajach na
całym świecie polegają na
naszych produktach, systemach
i usługach.

250
umysłów
Ponad 250 pracowników w naszych dwóch zakładach w Austrii projektuje, produkuje
i sprzedaje sygnalizatory świetlne, znaki zmiennej treści i oświetlenie uliczne na rynek
światowy. Grupa SWARCO ma ponad 3600 pracowników na całym świecie.

60 000 000
milionów.

Z rocznym obrotem wynoszącym prawie 60 milionów EUR nasze oddziały
zajmujące się sygnalizacją świetlną, znakami zmiennej treści i oświetleniem
ulicznym należą do najbardziej utytułowanych jednostek w Grupie SWARCO.
Całkowity obrót wynosi 650 mln EUR.
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Kamienie milowe

FUTURIT produkuje pierwszą
sygnalizację świetlną z tworzywa
sztucznego

1968

Od 1986 roku SWARCO jest jednym
z liderów światowego rynku i innowacji
w technologii sygnalizacji.

90
procent.

Sygnalizatory LED oszczędzają do 90 procent energii
w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami i zmniejszają
emisję CO2.

Pierwsze opracowania wykorzystujące
technologie LED w technice sygnalizacyjnej.

1986
Grupa SWARCO przejmuje
firmę FUTURIT.
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lata.

1994

Nowa rodzina inteligentnych sygnalizacji świetlnych
COMBIA wyznacza nowe standardy.

2000

2008

Otwarcie obecnego zakładu produkcyjnego w
Neutal w Burgenlandzie (Austria).

Pierwsza na świecie sygnalizacja świetlna
LED z naciskiem na eko-design.

Dziś
5

OD KLASYKI DO
NOWOCZESNOŚCI.
Nasze różnorodne sygnalizatory drogowe.

MODEL
KLASYCZNY:
STANDARD

MODEL
UNIWERSALNY:
MONDIAL

MODEL
PIĘKNY:
ALUSTAR

MODEL
SMUKŁY:
FUTURA

MODEL
SMART:
COMBIA

Ponadczasowy sygnalizator do
zastosowań niewymagających
konserwacji w każdym terenie.

Elastyczny sygnalizator dla różnych
źródeł światła i najwyższych wymagań.

Wytrzymały sygnalizator, który łączy
wielokrotnie nagradzane wzornictwo
z jakością.

Pierwszy na świecie sygnalizator
zaprojektowany zgodnie
z zasadami eko-projektu.

Inteligentny sygnalizator dla
sieciowej mobilności w XXI
wieku.

Więcej na stronie 16.

Więcej na stronie 12.

Więcej na stronie 8.

Więcej na stronie 22.
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Więcej na stronie 20.
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Sygnalizator jutra.

SWARCO
COMBIA
SMART

Sygnalizatory przyszłości myślą same za siebie: Nasza nowa
rodzina COMBIA jest połączona w sieć z lokalnymi służbami
drogowymi i mobilnymi, dzięki czemu komunikuje się
bezpośrednio z użytkownikami dróg. Za pomocą specjalnych
czujników sygnalizator rozpoznaje osoby i przedmioty znajdujące
się na skrzyżowaniu i dostosowuje sygnały do danej sytuacji.
Dzięki temu inteligentne samochody mogą na przykład zażądać
odliczania czasu do zielonego światła, a piesi są prowadzeni
i ostrzegani za pomocą naziemnej projekcji LED — jest to
kluczowy wkład w bezpieczeństwo drogowe w czasach ciągłego
korzystania z telefonów komórkowych.

Spojrzenie w przyszłość: Sygnalizacja świetlna dostarcza
wszystkich istotnych informacji dla autonomicznej jazdy, która za
kilka lat zrewolucjonizuje ruch drogowy. Ponadto czujnik
powietrza mierzy jego jakość i w czasie rzeczywistym przesyła
dane do centrali lub wyświetla je bezpośrednio na miejscu.
COMBIA jest odpowiednim rozwiązaniem dla tych,
którzy poszukują inteligentnych, elastycznych,
energooszczędnych, bezpiecznych, przyjaznych dla
środowiska i przyszłościowych rozwiązań w zakresie
sygnalizacji świetlnej.

Rodzina sygnalizacji świetlnych COMBIA
jest gotowa na erę „smart mobility”. Jest to
inteligentny system, który myśli sieciowo
i komunikuje się z użytkownikami dróg.
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Indywidualne jak twoje miasto.

INFORMACJE O
SWARCO COMBIA

Dzięki naszym trzem sygnalizatorom świetlnym CIWAY, CIFLOW i CILANE możesz dostosować sygnalizację
świetlną do swoich potrzeb: elastycznie w zakresie materiału, montażu, wzornictwa i dodatkowych funkcji.

Inteligentny system sygnalizacji świetlnej dla „inteligentnej mobilności” dziś i w przyszłości
Czujniki do wykrywania osób i przedmiotów (PedCom)
Projekcja terenu dla bezpieczeństwa pieszych (SafeLight)
Stacja środowiskowa do pomiaru jakości powietrza (AirDec)
Łatwa rozbudowa o dodatkowe inteligentne funkcje
Gotowość do autonomicznej jazdy

LICZBA KOMÓR

1
2
3

280 / 280 / 158
280 / 560 / 158
280 / 840 / 158

200 mm
CIFLOW, CILANE

1
2
3

280 / 355 / 158
280 / 635 / 158
280 / 915 / 158

300 mm
CIWAY

1
2
3

360 / 370 / 212
360 / 740 / 212
360 / 1110 / 212

1
2
3

360 / 445 / 212
360 / 815 / 212
360 / 1185 / 212

Smart Signal to dodatkowe 140 mm wysokości przy rozmiarze
200
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Sz. / W. / G.
[mm]

200 mm
CIWAY

300 mm
CIFLOW, CILANE

CIFLOW

CILANE

SZCZEGÓŁY.

WYMIARY.
ŚREDNICA
SOCZEWKI

CIWAY

Zapytaj nas o wszystkie
szczegóły
techniczne
dotyczące
rodziny
sygnalizatorów COMBIA.
Lub uzyskaj informacje online:

FUNKCJE SMART
Dodatkowe funkcje AirDec, PedCom i
SafeLight mogą być dostosowane do
każdego z trzech typów sygnalizatorów.

AirDec

PedCom

SafeLight

Stacja środowiskowa
do pomiaru jakości
powietrza

Czujniki do
wykrywania osób i
przedmiotów

Rzutowanie na ziemię
dla bezpieczeństwa
pieszych
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Ochrona klimatu
w postaci sygnalizacji świetlnej.
Zrównoważony rozwój jest dobrym projektantem: Nasza rodzina sygnalizatorów FUTURA jest konsekwentnie
rozwijana zgodnie z zasadą eko-projektu. Technologia LED umożliwia bardzo płaską konstrukcję, która
minimalizuje zarówno ciężar, jak i zużycie zasobów.
W ten sposób powstają nowoczesne, szczególnie łatwe w montażu i przyjazne dla środowiska lampy
drogowe, które w istotny sposób przyczyniają się do redukcji emisji CO2. Ich smukły i elegancki wygląd
podkreśla każdy miejski krajobraz.
FUTURA jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących smukłej, nowoczesnej, eleganckiej, przyjaznej
dla środowiska i trwałej sygnalizacji świetlnej do swoich zastosowań.

SWARCO FUTURA,
FUTURA MINI
MODEL SMUKŁY

Zrównoważenie i estetyka:
Elegancka rodzina sygnalizatorów FUTURA
jest zgodna z naszą filozofią eko-projektu
od produkcji aż po eksploatację.

12

13

INFORMACJE
O SWARCO FUTURA
Nagrody:

Optyka FUTURLED zapewnia maksymalną wydajność energetyczną
Średnica pola świetlnego 100, 210 lub 300 mm
Opracowana zgodnie z zasadami eko-projektu
Trwała redukcja emisji CO2
Różne kolory i kombinacje kolorów
Zoptymalizowana wytrzymałość i stabilność
Montaż pionowy i poziomy
Niezwykle lekka konstrukcja
Elegancki i nowoczesny design

Nominacja do Austriackiej Nagrody Krajowej za
ruch drogowy 2008:
Efektywność dla ochrony klimatu
Nagroda w konkursie CREATECH
w dziedzinie techniki komunikacyjnej
i przemysłu kreatywnego

SZCZEGÓŁY.
WYMIARY.
ŚREDNICA
SOCZEWKI

LICZBA KOMÓR

Sz. / W. / G.
[mm]

1

136 / 206 / 97

100 mm

2

136 / 341 / 97

(Mini)

3
4

136 / 476 / 97
136 / 611 / 97

1

260 / 316 / 105

2
3

260 / 576 / 105
260 / 836 / 105

1

350 / 406 / 140

2
3

350 / 756 / 140
350 / 1106 / 140

210 mm

300 mm

Zapytaj nas o wszystkie
szczegóły
techniczne
dotyczące
rodziny
sygnalizatorów FUTURA.
Lub uzyskaj informacje online:

Warianty świateł drogowych FUTURA z różnymi maskownicami.

]
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SWARCO
ALUSTAR,
ALUSTAR MINI
PIĘKNO

Stylowe dodatki do miasta.
Wielokrotnie nagradzany design spotyka się ze wspaniałą optyką: Nasze sygnalizatory ALUSTAR LED
wykonane z wysokiej jakości aluminium i poliwęglanu doskonale pasują do wizerunku nowoczesnego
miasta lub gminy. Technologia LED łączy w sobie elegancki wygląd z wysoką jasnością i wydajnością
energetyczną; aluminiowa obudowa sprawia, że sygnalizatory są niezwykle wytrzymałe i trwałe.
ALUSTAR jest odpowiedni dla tych, którzy szukają pięknego, solidnego, odpornego na warunki atmosferyczne,
trwałego, niewymagającego konserwacji i designerskiego rozwiązania oświetlenia drogowego dla swoich zastosowań.

Atrakcyjny design rodziny
sygnalizatorów ALUSTAR jest
nieodłącznym elementem każdego
miejskiego krajobrazu. Jego
energooszczędność oszczędza zarówno
środowisko jak i budżet.
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INFORMACJE
O SWARCO ALUSTAR
Układ optyczny FUTURLED dla maksymalnej wydajności energetycznej
Średnica pola świetlnego 100, 210 lub 300 mm
Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium, fronty wykonane z poliwęglanu
Wysoka odporność na akty wandalizmu
Wysoka niezawodność i trwałość
Szeroki wybór kolorów dzięki malowaniu proszkowemu
Montaż pionowy i poziomy
Wyjątkowo smukła konstrukcja
Ponadczasowy i nowoczesny design

SZCZEGÓŁY.

WYMIARY.
ŚREDNICA
SOCZEWKI

LICZBA KOMÓR

Sz. / W. / G.
[mm]

100 mm

1
2
3

160 / 202 / 95
160 / 322 / 95
160 / 44 / 95

210 mm

1
2
3

300 / 330 / 135
300 / 670 / 135
300 / 810 / 135

300 mm

1
2
3

390 / 434 / 180
390 / 764 / 180
390 / 1094 / 180

Zapytaj nas o wszystkie szczegóły
techniczne dotyczące rodziny
sygnalizatorów ALUSTAR.
Lub uzyskaj informacje online:

Modele ALUSTAR w Dublinie, Irlandia
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Wszędzie jak w domu.
Od lodowatej Skandynawii po pustynie na Półwyspie Arabskim:
Nasze sygnalizatory MONDIAL wykonane z poliwęglanu
stabilizowanego UV są wysoce odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne i obciążenia mechaniczne. Sprawdzony na całym
świecie typ obudowy działa z różnymi źródłami światła, takimi jak
E27, BA 20, halogeny lub diody LED oraz specyfikacjami
elektrycznymi, np. wysokim i niskim napięciem. Dzięki systemowi
optycznemu dostosowanemu specjalnie do każdego typu lampy,

te sygnalizatory zawsze osiągają optymalne natężenie
światła.
MONDIAL jest odpowiedni dla tych, którzy szukają
uniwersalnego, modułowego, ponadczasowego, solidnego i
trwałego rozwiązania w zakresie sygnalizacji świetlnej dla
swoich zastosowań.

Sygnalizatory użytkowane na całym świecie
Średnica wkładu 210 lub 300 mm
Możliwość dowolnej i elastycznej kombinacji
Bardzo niskie zużycie energii i doskonała
wydajność świetlna dzięki optyce FUTURLED
Obsługuje różne źródła światła
Dostępne są symbole dostosowane do każdego typu soczewki
Łatwa konserwacja
Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
Montaż pionowy i poziomy

SZCZEGÓŁY.

WYMIARY.
ŚREDNICA
SOCZEWKI

SWARCO
MONDIAL
UNIWERSALNY

LICZBA KOMÓR

Sz. / W. / G.
[mm]

Zapytaj nas o wszystkie szczegóły
techniczne dotyczące rodziny
sygnalizatorów MONDIAL.
Lub uzyskaj informacje online:
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210 mm

1
2
3

280 / 251 / 160
280 / 531 / 160
280 / 811 / 160

300 mm

1
2
3

360 / 341 / 217
360 / 711 / 217
360 / 1081 / 217
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SWARCO
STANDARD
KLASYCZNY

Jakość bez daty
ważności.
Od żarówki do halogenu i LED: Nasze sygnalizatory
STANDARD są stosowane na całym świecie od wielu lat
z różnymi rodzajami źródeł światła. Solidna obudowa wykonana
z poliwęglanu stabilizowanego UV jest tak samo odporna na
obciążenia mechaniczne, jak i na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Ponadczasowa jakość produktów i wzornictwa

sygnalizatorów sprawdza się zarówno na drogach, torach kolejowych,
drogach wodnych i w wielu innych dziedzinach.
STANDARD jest odpowiedni dla tych, którzy szukają
klasycznego, łatwego w montażu, solidnego i różnorodnego
rozwiązania w zakresie sygnalizacji świetlnej dla swoich
zastosowań.

Ponadczasowy sygnalizator
Średnica wkładu 210 lub 300 mm i 200 x 300 mm
Możliwość dowolnej i elastycznej kombinacji
Bardzo niskie zużycie energii i doskonała wydajność świetlna
dzięki optyce FUTURLED
Obsługuje różne źródła światła
Łatwa konserwacja
Dostępne są symbole dostosowane do każdego typu soczewki
Montaż pionowy i poziomy

SZCZEGÓŁY.

WYMIARY.
ŚREDNICA
SOCZEWKI

LICZBA KOMÓR

Sz. / W. / G.
[mm]

Zapytaj nas o wszystkie szczegóły
techniczne dotyczące rodziny
sygnalizatorów STANDARD.
Lub uzyskaj informacje online:
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210 mm

1
2
3

270 / 346 / 187
270 / 626 / 187
270 / 906 / 187

300 mm

1
2
3

350 / 434 / 187
350 / 788 / 187
350 / 1142 / 187
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NASZE
MODUŁY LED
Genialna oszczędność energii.
Od pioniera LED do globalnego gracza; skorzystaj z naszego bogatego
doświadczenia i wiedzy w zakresie technologii sygnalizacji LED, z ponad
5 milionami modułów LED sprzedanych na całym świecie. Oprócz doskonałego
strumienia świetlnego i stałego oświetlenia

Najnowsza technologia LED
Doskonała wydajność świetlna
Długa żywotność
i brak konieczności konserwacji
Szybka i wygodna wymiana istniejącej
sygnalizacji świetlnej
Oszczędza do 90% energii (w porównaniu
do żarówek)

z centralnego źródła światła, inwestycja jest uzasadniona zwiększoną żywotnością
i kilkuletnią pracą bez konserwacji. Szybko i tanio przekonfiguruj istniejącą
sygnalizację świetlną na nowoczesną technologię LED.

SZCZEGÓŁY.
Zapytaj nas o wszystkie szczegóły techniczne
dotyczące naszych modułów LED i rodziny
FUTURLED.
Lub uzyskaj informacje online:

FUTURLED3
230 V AC

FUTURLED3
40V/42V/48V AC

FUTURLED3

Najwyższa wydajność
optyczna
EN 12368

Niskie napięcie
EN 12368

Alternatywne źródła
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12 V DC / 24 V DC
zasilania
EN 12368

ODLICZACZE
FUTURLED
Przydatne akcesorium
zwiększające bezpieczeństwo
ruchu drogowego na
skrzyżowaniach.

Strzałki, piesi i inne
symbole
Wachlarz maskownic z
symbolami.
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Rozwiązania SWARCO w zakresie oznakowania dróg
poprawiają jakość życia poprzez wskazywanie drogi na całym świecie i
ratowanie życia każdego dnia. Dzięki naszym wysokiej jakości systemom i
usługom, bezpiecznie kierujemy ruch

JEDNA MARKA.
RÓZNE SYSTEMY.

z A do B, w dzień i w nocy. Na wszystkich drogach, przy każdej
pogodzie. Dziś SWARCO stało się największym na świecie dostawcą
systemów oznakowania dróg.
Wskakuj i jedź z nami.

Rozwiązania parkingowe SWARCO
poprawiają jakość życia poprzez usprawnienie
parkowania wygodnym i bezproblemowym
doświadczeniem.
Dzięki zintegrowanym usługom parkingowym, systemom
wskazówek parkingowych oraz otwartej platformie
pomagającej ludziom w planowaniu podróży, znajdowaniu
alternatywnych rozwiązań transportowych
i informowaniu ich w trakcie podróży.

SWARCO Traffic Solutions.
Inteligentne rozwiązania SWARCO w zakresie mobilności odpowiadają na
potrzeby społeczeństwa w erze cyfrowej i sprawiają, że podróżowanie staje się
szybsze, bezpieczniejsze, wygodniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.
Dzięki zintegrowanym usługom o wartości dodanej, pochodzącym z metod
analitycznych opartych na wysokiej jakości i zaufanych
źródłach danych.

Rozwiązania SWARCO dla
transportu publicznego
poprawiają jakość życia, pomagając pasażerom
znaleźć najlepsze połączenie w wygodny
i bezstresowy sposób. Dzięki zintegrowanym
systemom priorytetów dla transportu publicznego,
monitorowania floty, sprzedaży biletów i informacji
pasażerskiej w czasie rzeczywistym.

Rozwiązana mobilne SWARCO
poprawiają jakość życia, zapewniając szybkie i niezawodne
rozwiązania w zakresie ładowania. Dzięki łatwej w obsłudze
infrastrukturze ładowania, wygodnym rozwiązaniom płatniczym,
informacjom o statusie i planowaniu trasy.
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Rozwiązania SWARCO w zakresie
zarządzania ruchem miejskim

Rozwiązania SWARCO dla
autostrad i tuneli

poprawiają jakość życia poprzez zarządzanie ruchem jako zintegrowaną częścią
systemu transportowego miasta, aby podróżowanie było wygodne i bezproblemowe.

poprawiają jakość życia poprzez uczynienie ruchu na autostradach
bezpieczniejszym, bardziej płynnym i przyjaznym dla środowiska.

Dzięki zintegrowanym systemom harmonizacji przepływów ruchu, nadawaniu
priorytetów środkom transportu publicznego, a także ze szczególnym uwzględnieniem
rowerów i pieszych.

Dzięki zintegrowanym systemom, które szybko dostarczają dokładnych,
łatwych do zrozumienia i przekazywanych w czasie rzeczywistym informacji
podróżnym i operatorom.
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SWARCO | FIRST IN TRAFFIC SOLUTIONS.
SWARCO jest rozwijającą się międzynarodową grupą dostarczającą kompletny zakres
produktów, systemów, usług i rozwiązań dla bezpieczeństwa drogowego i inteligentnego
zarządzania ruchem.
Mając prawie pięć dekad doświadczenia w branży, korporacja wspiera rosnące potrzeby
społeczeństwa w zakresie mobilności za pomocą gotowych systemów i rozwiązań w zakresie
oznakowania dróg, kontroli ruchu miejskiego i międzymiastowego, parkowania, transportu
publicznego, infomobilności i oświetlenia ulicznego. Systemy współpracujące, komunikacja V2I,
elektromobilność oraz zintegrowane rozwiązania programowe dla Smart City to najnowsze,
przyszłościowe dziedziny w portfolio grupy.
www.swarcofuturit.com www.swarco.com
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