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Składane znaki 
ostrzegawcze firmy Triopan
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Asortyment produktów firmy Triopan 

Składane znaki 
ostrzegawcze

Ostrzeżenia o 
zagrożeniach

Kamizelki I opaski  
ostrzegawcze

Bariery  
ochronne

Światła  
ostrzegawcze

Przyczepy ze światleniem 
ostrzegawczym
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Drodzy klienci

Jak ważna jest dla Ciebie szwajcarska precyzja?

W tym katalogu firma Triopan AG oferuje Państwu 
swoją aktualną gamę produktów rozpoczynając 
od składanych znaków ostrzegawczych, poprzez 
bariery ochronne, a kończąc na światłach ostrze-
gawczych. Mamy już ponad 50 lat doświadczenia 
w naszej  podstawowej działalności firmy związanej 
z produkcją tych znaków. Dążymy do tego, aby 
produkować jak najwięcej naszych produktów i 
chcielibyśmy, żebyś skorzystał z naszej oferty.

Jako producent, wykonujemy szeroką gamę
produktów dostępnych dla Ciebie. Stale 
dostosowujemy się do aktualnych potrzeb, 
aby sprostać Państwa potrzeby. Jeśli masz pytania 
i wątpliwości lub chciałbyś zapoznać się 
ze szczegółową ofertą, proszę się skontaktować 
z naszym przedstawicielem w Polsce.

Liczymy na Państwa zaufanie oraz owocną 
współpracę.

Pozdrowienia z Rorschach
Triopan AG

•	 Triopan	to	ponad	50	lat	doświadczenia	w	zakresie	 
produkcji	składanych	znaków	ostrzegawczych

•	Własna	produkcja	zapewnia	szwajcarską	dokładność

•	Wysoka	jakość	produktów,	elastyczność	cenowa	i	serwis
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Krótkoterminowe rozwiązanie w zakresie oznakowania dróg.
Trójstronne składane znaki ostrzegawcze są przydatne do 

 szybkiego i wyraźnego zabezpieczania miejsc niebezpiecznych.

Są one łatwe w montażu i wymagają niewielkiej przestrzeni.

Profesjonaliści polegają na ich łatwej obsłudze i solidnej jakości.

Od lat stosowane w Europie przez: służby pożarnicze i ratowni-

cze, policję, służby drogowe, firmy transportowe i wiele innych, 

które starają się zapewnić bezpieczeństwo na drogach.

•	Krótkoterminowe	oznakowanie
•	Szybki	montaż
•	Solidna	jakość
•	Niewielka	ilość	potrzebnego	miejsca

Grupy klientów
Poprzez naszych dilerów firmy Triopan

wyposażamy następujące grupy klientów:

•	Straż	pożarna
•	Policja
•		Pogotowia:	gazowe,	energetyczne,	wodociągowe,	
	Kanalizacyjne,	telekomunikacyjne

•	Służby	drogowe
•	Służby	geodezyjne
•	Firmy	logistyczne
•	Bezpieczeństwo	pracy
•	Sektor	prywatny

Krótkoterminowe rozwiązania  
w zakresie oznakowania dróg
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Ponad 5000 znaków i symboli
Znaki składane firmy Triopan są dostępne we wszystkich 

rodzajach i symbolach. W katalogu możesz się zapoznać  

z ich różnorodnością. W przypadku, gdy znak lub symbol nie 

istnieje, możemy stworzyć indywidualne rozwiązania.

•	Różnorodność	znaków	I	symboli
•	Oferta	w	katalogu
•	Indywidualne	rozwiązania
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Stwórz	swój	indywidualny	znak	składany	Triopan,	wybierając	następujące	kryteria:

Rozmiar

Wariant

Oznakowanie lub symbol

seria	60

N

seria	70

Wybierz	z	katalogu

R1

seria	90

R2

seria	110

Wariant	na	rzep 

Akcesoria (patrz akcesoria)

Mamy więcej niż  

5000 różnych znaków  

i symboli

Specjalne napisy

Informacja własna (wysokość 1,5 cm)

Nazwa  
na 1 str.   

Nazwa  
na 2 str.   

Nazwa  
na 3 str.D
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Konfigurator indywidualnego znaku  
składanego Triopan
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87,57,5 8,5

95

115

90

113

121

72

85

70

83

92

62

75
60

73

82

111

139

110

131

139

Długość boku 60 cm 
Do stosowania na drogach 

głównych i lokalnych     

Długość boku 70 cm 
Do stosowania na drogach 

głównych i lokalnych     

Długość boku 90 cm
Do stosowania na drogach 

ekspresowych i autostradach

Długość boku 110 cm
Do stosowania na drogach 

ekspresowych i autostradach

Standardowe rozmiary
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Rodzaje składanych znaków ostrzegawczych Triopan 
Poszycie składanych znaków ostrzegawczych Triopan dostępne  

są w trzech rodzajach:

• N  wariant standardowy (fluorescencyjny) – do stosowania  

w ciągu dnia

• R1 retrorefleksyjny (odblaskowy) – do stosowania w ciągu nocy

• R2  retrorefleksyjny (intensywnie odblaskowy) – do stosowania 

na autostradach

Zasadniczo rozróżniamy nasze modele jako wariant normalny 

oraz wariant odblaskowy (R1 i R2)  zgodny z obowiązującymi 

normami Składane znaki ostrzegawcze Triopan są przeznaczone 

do krótkotrwałego oznaczenia miejsca zdarzenia. Znaki składane 

Multipan są używane do oznakowania długoterminowego.

Retrorefleksyjny materiał 
poliuretanowy 
Typ 1

Schemat budowy foli 
 retrorefleksyjnej 
Typ 1 = klasa R1

Retrorefleksyjny materiał 
poliuretanowy  
Typ 2

Schemat budowy foli retrore-
fleksyjnej  
Typ 2 = klasa R2

Warianty
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Wariant  standardowy (fluorescencyjny)
Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym znakiem 

ostrzegawczym. Do stosowania w temperaturach do – 35 °C.

Znaki w wariancie R1 z pełnym odblaskiem (retroreflesem)
Wersja z tłem w pełni odblaskowym i fluorescencyjnym  znakiem 

ostrzegawczym z doskonałą widocznością w dzień i w nocy. 

Klasa R1 spełnia wymagania określone obowiązującymi  normami 

 Retrorefleksyjne właściwości wariantu R1 oparte są na  odblaskowej 

warstwie granulatu poliuretanowego. Do stosowania 

w temperaturach do – 30 °C.

Pełna wersja refleksyjności R2 (wysoce odblaskowa)
Wersja z tłem w pełni odblaskowym i przezroczystą czerwienią

znaków ostrzegawczych dla doskonałej widoczności w nocy. Klasa 

R2 spełnia wymagania określone obowiązującymi normami. Retro-

refleksyjne właściwości klasy R2 materiały oparte są na  odblaskowej 

warstwie mikropryzmatów. Do użytku w temperaturach do – 18 °C.

Zalety wariantu R1
•  Bardzo elastyczny, a tym samym wygodny w obsłudze  

(w porównaniu z R2)

•  Znak retrorefleksyjny – odblaskowy

•  Dobry stosunek jakości do ceny

•  Spełnia wszystkie wymagane normy

•  Nadruk znaku jest w kolorze czerwonym(pomarańczowym) 

fluorescencyjnym, który jest jeszcze bardziej widoczny  

w świetle dziennym

•  Bardziej odporny na warunki atmosferyczne

•  Znaki w tym wariancie przeznaczone są do stosowania na 

wszystkich drogach. Na drogach ekspresowych i auto-

stradach zaleca się stosowanie wariantu R2.

Wady wariantu R1
• Wariant R1 jest mniej odblaskowy niż R2
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Standardowe znaki ostrzegawcze Triopan na każdą sytuację.
Istnieją wysokie wymagania co do standardowego oznakowania 

konkretnego zdarzenia. Triopan oferuje rozwiązania indywidu-

alne dostosowane bezpośrednio dla klienta. Posiadamy ponad 

5000 znaków i symboli w różnych wariantach, rozmiarach i 

wzorach w zależności czy będą one stosowane w dzień czy w 

nocy. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa 

i ostrzeżenie o zagrożeniu.

Zawsze właściwe informacje: 
Trójstronne znaki składane mogą być dostarczane z trzema

różnymi symbolami

Symbole i oznakowanie

www.spielbus.ch 052 386 31 18

Hampi`s

Spielwaren

Geschenkartikel
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Mamy ponad 5000 różnych znaków i symboli!
Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu.

Referenzkatalog 

Faltsignale

Catalogue des références  

Signaux pliants 

Riferimenti Catalogo  

segnali pieghevoli

1
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Akcesoria 

Numer produktu Opis

325.207 Bariera	drogowa	do	montażu	na	znakach	składanych	

333.507 Obciążniki	centralne	do	znaków	składanych	 
o	wadze	1,5	kg 
dla serii 60 cm

333.508 Obciążniki	centralne	do	znaków	składanych	 
o	wadze	1,8	kg 
dla serii 70 cm

333.509 Obciążniki	centralne	do	znaków	składanych	 
o	wadze	2,5	kg 
dla serii 90 cm

305.028 Przedłużka	przykręcana 
53 cm

305.029 Przedłużka	przykręcana 
90 cm

311.911 Rura	teleskopowa 
długość 75 cm
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Szczegółowe informacje na temat różnych wzorów

znajdą Państwo w katalogu znaków składanych Triopan

Numer produktu Opis

306.751 Osłona	żółta	dla	serii	60	(1 strona oznakowana)

306.753 Osłona	żółta	dla	serii	70	(1 strona oznakowana)

306.754 Osłona	żółta	dla	serii	90	(1 strona oznakowana)

320.691 Osłona	żółta	dla	serii	110	(1 strona oznakowana)

777.404 Lampa	ostrzegawcza	Triopan	Helios	Master	(LED),	
dwustronna

 

777.900 Lampa	ostrzegawcza	Triopan	Fireball  

W zależności od tekstu Paski	na	rzepy	z	dodatkowym	tekstem	 
na	każdej	stronie
(w przypadku tablic składanych Triopan z
wcześniej naszywaną opaska na rzepy),
dla wariantów N, R1

W zależności od tekstu Paski	na	rzepy	z	dodatkowym	tekstem,
włączając w to rzep na znak,
dla wariantów N, R1

Referenzkatalog 

Faltsignale

Catalogue des références  

Signaux pliants 

Riferimenti Catalogo  

segnali pieghevoli

1
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Akcesoria 

Numer produktu Opis

306.923 Uchwyt	kompletny
(składane znaki ostrzegawcze Triopan)

318.708 Zaczep	do	taśmy	ostrzegawczej
(składane znaki ostrzegawcze Triopan)

318.105 Mocowanie	do	znaków	i	lamp	ostrzegawczych
(składane znaki ostrzegawcze Triopan)

318.104 Mocowanie	do	znaków	ostrzegawczych
(składane znaki ostrzegawcze Triopan)
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Numer produktu Opis

318.836 Oprawka	lampy	do	adaptera	318.104
(składane znaki ostrzegawcze Triopan)

306.909 Adapter	przedłużający	na	znak	składany
Rozmiar 13 mm

306.912 Nakładka	do	zastosowania	adaptera	Star-Blitz,	
	element	połączeniowy	 
sześciokątny, 19 mm

306.924 Uchwyt	do	łańcuchów
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Obsługa składanych znaków ostrzegawczych Triopan
jest bardzo prosta i bezproblemowa.
Znaki są proste w obsłudze, oszczędzają miejsce i zapewniają 

doskonałe oznakowanie miejsc niebezpiecznych. Składane znaki 

ostrzegawcze Triopan mają zalety, które docenią profesjonalni 

użytkownicy.

Praktyczny futerał z uchwytem pozwala na ich wygodne przeno-

szenie i pomaga utrzymać je w czystości. Nie zajmują też dużo 

miejsca i dlatego można je łatwo schować tam, gdzie przestrzeń 

jest ograniczona.

Futerał z uchwytem Futerał standardowy czerwony/niebieski

Obsługa składanych znaków  
ostrzegawczych Triopan
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Części zamienne

Części zamienne seria 60 seria 70 seria 90 seria 110

A   Uchwyt znaku 305.024 305.024 305.024 305.024

B   Element obrotowy 310.211 310.211 310.212 310.212

C   Nit 4 x 16 308.978 4 x 16 308.978 4 x 22 308.977 4 x 22 308.977

D   Sprężyna 305.030 305.030 305.031 305.031

E   Nit 3 x 12 308.216 3 x 12 308.216 4 x 14 308.218 4 x 14 308.218

F   Ramię znaku 710 mm 305.043 810 mm 310.962 1110 mm 310.946 1300 mm 305.037

G   Drążek łączący 310.959 310.959 310.947 310.947

H   Suwak 310.042 310.042 310.044 310.044

A

 B

 C

 E

 G

 H

 F

 D
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3

Bariery ochronne

3
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Program barier ochronnych firmy Triopan obejmuje:

•	Bariera	włazowa
•	Bariera	drogowa	do	montażu	na	znakach	składanych
•	Bariera	drogowa

Bariera ochronna czterostronna

I

324.856 / 324.882

Bariery włazowe są wykonane z aluminium, optymalnie przystoso-

wane do szybkiego, widocznego i bezpiecznego zabezpieczenia 

miejsca pracy lub zdarzenia na drodze. Nowa bariera włazowa 

jest dostępna w dwóch wersjach i jest pokryta folią R2. Dzięki 

sprawdzonej technologii krat nożycowych, bariera włazowa firmy 

Triopan jest łatwa w obsłudze i wymaga niewielkiej przestrzeni 

podczas transportu i magazynowania.

•		Idealna	do	pracy	przy	studzienkach	włazowych
•		Oszczędność	miejsca	w	transporcie	i	magazynie		
•		Łatwa	obsługa
•		Pokryta	folią	odblaskową	R2,	wykonana	z	aluminium
•		Dostępna	w	dwóch	różnych	rozmiarach: 
Rozstawione:	 120	x	120	cm	 120	x	180	cm 
Złożone:	 18	x	18	x	100	cm	 24	x	18	x	100	cm 
Waga:	 14,1	kg	 16,5	kg
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Części serwisowe
Bariera ochronna włazowa

Części zapasowe Numer elementu

A profil narożny otwierany 324.870

B śruba stożkowa M6 x 20 210.870

C nakrętka sześciokątna M6 313.119

D podkładka 6.4/16/0.8 208.094

E zawleczka sprężynowa 6 mm 320.314

F profil narożny 324.869

G słupki narożne 40 x 40 324.868

H listwa nożycowa aluminiowa 324.863

I tulejka duża 324.861

J podkładka 8,4/24/2,5 323.007

Części zapasowe Numer elementu

K śruba owalna M8 x 40 329.206

L tulejka mała 324.862

M śruba owalna M8 x 35 329.305

N nakrętka sześciokątna M8 319.884

O podkładka 13/24/2,5 323.006

P tuleja 11,8 x 12 323.005

Q śruba owalna M8 x 25 323.013

R tuleja dystansowa mała 324.866

S tuleja dystansowa duża 324.867

A

G

I

J

K

J

J

L

M

J

N

J

J

M

S

K

J

O

P

J

Q

R

B

B
B

B
C

C
C

C
D

D
D

D
E

F

E

G

H

G
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Aluminiowe bariery drogowe stanowią uzupełnienie oferty 

 produktowej firmy Triopan od wielu lat. Wszystkie aluminiowe 

bariery nożycowe są standardowo pokryte folią odblaskową 

typu 2 (R2) Zakres zastosowania aluminiowej bariery nożycowej 

Triopan jest wszechstronny. Bariera drogowa może być używana 

wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie wyłączanie z ruchu 

odcinka drogi. Bariera jest łatwa do rozstawienia.

•	Wymiar	po	złożeniu		12	x	32	x	92	cm
•	Możliwość	rozsunięcia	do	5	metrów
•	Waga	13,5	kg

Bariery
Aluminiowe bariery drogowe

322.194
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Części serwisowe
Aluminiowe bariery drogowe

Części zapasowe Numer elementu

A tuleja 322.999

B podkładka 323.007

C tuleja 323.000

D tuleja poślizgowa 323.005

E zawias przesuwny 322.990

F pierścień oporowy 322.734

G nakrętka motylkowa 307.463

H nity z łbem kulistym 322.731

I podpórka 322.989

J stopa 322.988

Części zapasowe Numer elementu

K nity z łbem kulistym 322.732

L zawias 322.991

M tuleja dystansowa 323.001

N zaślepka 322.997

O prowadnica 322.998

P tuleja 323.003

Q tuleja poślizgowa 323.004

R tuleja 323.002

S profil główny 322.993

A
B

C

D

B

E

F

G

H

F

I

JFK

L

H

M

N

O

P

Q

R

O

S

S
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Składane bariery drogowe są wykonane z aluminium, mogą   być 

szybko i łatwo złożone. Służą do łączenia znaków składanych 

firmy Triopan, można dzięki nim dowolnie rozbudować blokadę 

miejsca zdarzenia.

•	Łatwa	w	obsłudze
•	Pokryta	folią	odblaskową	R2
•	Szybki	montaż	
•	Oszczędność	miejsca	w	magazynie	i	w	transporcie
•	Możliwość	zainstalowania		świateł	ostrzegawczych	 
i	stroboskopowych	 
Urządzenia	zawieszane	na	znakach	składanych

Bariera drogowa 
do montażu na znakach składanych

325.207
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Szczegóły dotyczące produktu 

Numer produktu Opis

324.856 Bariera	włazowa 
120 x 120 cm

324.882 Bariera	włazowa 
120 x 180 cm

325.207 Bariera	drogowa	do	montażu	na	znakach	składanych
Możliwość rozbudowy do 3 metrów

322.194 Bariera	drogowa	aluminowa	(nożycowa) 
Możliwość rozbudowy do 5 metrów
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Systemy pachołków drogowych firmy Triopan oferuje niezliczone 

możliwości zastosowania:

•	oznakowanie	miejsca	wypadku
•	zmiana	organizacji	ruchu
•	zabezpieczanie	placu	budowy

Ponadto zapewnia:

• zoptymalizowane	układanie	w	stosy	-	oszczędność	miejsca
• różne	wersje	odblaskowe
• różne	wysokości
• różne	wagi

Pachołki drogowe firmy Triopan 
Niezastąpiony element oznakowania drogowego
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Opis

Rozmiary i wagi pachołków drogowych

Wersje

Rozmiar
w mm

Waga
w kg

Ilość 
białych pasków

Bez 
białych pasków

Białe paski Odblaskowe 
paski
z folii R1

Cały odblas-
kowy
z folii R1

 200 0,25 0 – 1 318.497

 320 0,85 0 – 1 318.493 318.494

 350 0,85 0 – 1 321.084 318.294 318.295

 500 2,10 0 – 2 328.430 318.500 318.501 318.509

 750 4,25 0 – 2 318.504 318.505 318.506

1000 5,6 2 318.513

7 kg

1000 mm

750 mm

500 mm

350 mm

320 mm
200 mm

3,1 kg do 5,1 kg 1,1 kg do 2,9 kg 0,85 kg 0,25 kg do 0,85 kg 0,25 kg
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Zabezpieczenie węży i przewodów
Zabezpieczenie dla węży o średnicy do 76 mm lub 3“.

(patrz rys. 1)

• wymiary 300 x 850 x 90 mm

• masa 12,5 kg

• przełom 2 x 90 x 75 mm

• żółty lub czarny z paskami odblaskowymi

• mostki do węży można bardzo łatwo łączyć (zob. rys. 2)

• mostki do węży mogą być obracane jako mostki kablowe 

być stosowany (patrz rys. 3)

Mostki kablowe firmy Triopan
Ochrona węży i przewodów do maks. średnicy 40 mm

(zob. rys. 4)

• bardzo elastyczny

Bezpieczne pokonywanie przeszkód

2) system łączenia   mostków 1) Mostek do węży z odblaskami

4) Mostek  kablowy3) Obrócony mostek do węży  
    spełnia rolę mostka kablowego
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Szczegóły dotyczące produktu 

Numer produktu Opis

320.951 Mostki	na	węże	i	kable
Zabezpieczenie dla węży wykonane z PVC, nacisk do 3 t
z odblaskiem
Wersja standardowa w kolorze czarnym, możliwość 
rozbudowy, może być używany na obie strony,
Masa: 12,5 kg
Wymiary: 300 x 850 x 90 mm
Przepustowość: 2 x 90 x 75 mm

322.085 Mostki	na	węże	i	kable
Zabezpieczenie dla węży wykonane z PVC, nacisk do 3 t
z odblaskiem
Wersja standardowa w kolorze żółtym, możliwość 
 rozbudowy, może być używany na obie strony,
Masa: 12,5 kg
Wymiary: 300 x 850 x 90 mm
Przepustowość: 2 x 90 x 75 mm

320.950 Triopanowe	mosty	kablowe	1500
Kolor żółty, wykonane z elastycznych elastomerów,
Ochrona węży i kabli,
Wymiary: 1500 x 210 x 65 mm
Waga: 15 kg,
Przepustowość: 1 x ø 40 mm i 2 x ø 20 mm
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5

Światła  
ostrzegawcze
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Linia Triopan Helios ma dwa podstawowe typy: Helios Master

i Helios Master RF. Oba produkty Helios są zgodne z obowiązu-

jącą normą PN-EN 12352 i przeznaczone są dla dróg głównych  

i lokalnych oraz do stosowania na autostradach.

Dwa podstawowe typy:

•  Triopan	Helios	Master	–	lampy	ostrzegawcze	pojedyncze
•  Triopan	Helios	Master	RF	–		lampy	ostrzegawcze	
	zsynchronizowane	(sekwencyjne)

Lampa ostrzegawcza Triopan Helios Master
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Numer produktu Opis

777.464 
777.465 
777.466 
777.467 
777.468 

Triopan	Helios	Master
LED	z	jednostronną	soczewką	200	mm,	bez	podnóżka

światło żółte
światło czerwone
światło zielone
światło niebieskie
światło białe

777.474 
777.475 
777.476 
777.477 
777.478 

Triopan	Helios	Master
LED	z	jednostronną	soczewką	200	mm,	z	podnóżkiem

światło żółte
światło czerwone
światło zielone
światło niebieskie
światło białe

777.402 
777.403 
777.404 
777.405 
777.406 
777.407  
777.408 

Triopan	Helios	Master
LED	z	dwustronną	soczewką	200	mm,	bez	podnóżka

światło biało czerwone
światło czerwono żółte
światło żółte
światło czerwone
światło zielone
światło niebieskie
światło białe

777.442 
777.443 
777.444 
777.445 
777.446 
777.447 
777.448 

Triopan	Helios	Master
LED	z	dwustronną	soczewką	200	mm,	z	podnóżkiem

światło biało czerwone
światło czerwono żółte
światło żółte
światło czerwone
światło zielone
światło niebieskie
światło białe

Cechy: pojedynczy, podwójny i potrójny błysk lampy, światło stałe

Dwa rodzaje obudowy baterii (z/bez uchwytu), dioda LED o wysokiej emisji światła,
duża wydajność i długa żywotność, brak konieczności wymiany żarówek

Informacje	techniczne:
Natężenie światła 270 cd, kolor jasnożółty, częstotliwość błysków 60 fleszy/min.

Czas	pracy	z	akumulatorem	w	temperaturze	20	stopni	Celsjusza
Bateria typ 800: pojedynczy błysk: 250 godz., podwójny: 200 godz., potrójny: 150 godz.
Bateria Triopan o wydłużonej żywotności: pojedynczy błysk: 920 godz., podwójny: 680 godz., 
potrójny błysk: 500 godz.

Szczegóły dotyczące produktu 



34

Linia Triopan Helios Master RF obejmuje wielofunkcyjne urządzenie 

Zsynchronizowaną lampę błyskową (synchro-flash)! Można 

podłączyć do 10 lamp błyskowych na dystansie 100 metrów. 

Pierwsza lampa, która zostanie załączona jest wiodąca i będzie 

przekazywał sygnał do innych lamp. Funkcja synchronizacji jest 

możliwy max. do 10 lamp, następnie cykl jest powtarzany!

Obsługa wersji RF jest prosta dzięki 1 przełącznikowi,

poprzez który można aktywować wiele funkcji.

Z boku lampy ostrzegawczej jest instrukcja użycia.

Lampa ostrzegawcza Triopan Helios MasterRF – 
większy efekt dzięki zsynchronizowanej lampie 
błyskowej
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Szczegóły dotyczące produktu 

Numer produktu Opis

777.484 
777.485 
777.486 
777.487 
777.488 

Triopan	Helios	Master	RF
LED	z	jednostronną	soczewką	200	mm,	bez	podnóżka

światło żółte
światło czerwone
światło zielone
światło niebieskie
światło białe

777.434 
777.435 
777.436 
777.437 
777.438 

Triopan	Helios	Master	RF
LED	z	jednostronną	soczewką	200	mm,	z	podnóżkiem

światło żółte
światło czerwone
światło zielone
światło niebieskie
światło białe

777.454 
777.455 
777.456 
777.457 
777.458 

Triopan	Helios	Master	RF
LED	z	dwustronną	soczewką	200	mm,	bez	podnóżka

światło żółte
światło czerwone
światło zielone
światło niebieskie
światło białe

777.494 
777.495 
777.496 
777.497 
777.498 

Triopan	Helios	Master	RF
LED	z	dwustronną	soczewką	200	mm,	z	podnóżkiem

światło żółte
światło czerwone
światło zielone
światło niebieskie
światło białe



36

Lampa ostrzegawcza Triopan  
Fireball małe i mocne rozwiązanie

Triopan Fireball to mini lampa ostrzegawcza LED stroboskopo-

wa przeznaczona do tymczasowej sygnalizacji. Triopan Fireball 

 imponuje kompaktową konstrukcją. Jest ona automatycznie 

włączana i wyłączana, gdy jest używana na znakach składanych i 

barierach ochronnych firmy Triopan. Może być również używana 

w różnych wariantach tymczasowej organizacji ruchu  drogowego. 

Jest zasilana przez 6 baterii AA, Łatwa do montażu dzięki 

 magnesowej podstawie 

Film poglądowy z działania Triopan Fireball można 

zobaczyć na naszej stronie internetowej. Proszę spojrzeć!
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Triopan Fireball i odpowiednie systemy mocowania dają praktyczny pakiet do optymalnego rozwiązania oświetlenia ostrzegawczego 
szczególnie w połączeniu ze znakami składanymi

Szczegóły dotyczące produktu 
Numer produktu Ops

777.900 
777.901 
777.902 
777.903 

Lampa	ostrzegawcza	Triopan	Fireball

światło żółte
światło czerwone
światło zielone
światło niebieskie

Cechy	charakterystyczne
• flesz pojedynczy lub ciągły

Informacje	techniczne
Natężenie światła 600cd, barwa światła żółta,  
częstotliwość błysków
50 błysków na minutę

Czas	pracy	z	akumulatorami	w	20	stopniach:
6 baterii AA: 100 godzin

Łatwy sposób przechowywania 

329.637 Adapter	do	pachołków	drogowych	 
(regulowany)

330.677 Statyw	do	lampy	Fireball

330.176 Specjalny	adapter	do	montażu	lamp	ostrzegawczych	
na	pachołkach	drogowych

331.782 Wielofunkcyjna	podpórka	dla	Triopan	Fireball

331.787 Torba	transportowa	na	4	lampy	ostrzegawcze	Triopan	Fireball
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Najnowszy model światła  
ostrzegawczego firmy Triopan –  
Helios BLAZE

Nasza nowa lampa błyskowa jest sterowana przez mikroprocesor 

i jest zasilana 6 bateriami AA. Czas	pracy	wynosi	do	100	godzin. 
Pełna zgodność z normą EN 12352, klasa światła L8L

Testowana z Energizer L91 Ultimate Lithium, w temperaturze 

20 stopni Celsjusza)

Korzyści wynikające z zastosowania Triopan Helios Blaze:

• Duża oszczędność miejsca – małe gniazdo baterii

• Funkcja magnesu w podstawie  lampy błyskowej

• Prosta lampa błyskowa lub światło stałe

•  Klasa światła ostrzegawczego L8L dzięki dużej soczewce  

(> 250 cm2)

•  Nie wymaga  dodatkowego adaptera do znaków składanych 

firmy Triopan

•  Stała częstotliwość błysków, jasność i długa żywotność  lampy 

błyskowej

Czy trudno ci dokonać wyboru? Triopan Helios Master V3 

 (klasyczna lampa błyskowa) czy Triopan Fireball (mini lampa 

błyskowa)? Szukasz poręcznej lampy błyskowej służącej do 

 tymczasowej sygnalizacji? Odpowiedzią może być nowa lampa 

 firmy Triopan – Helios BLAZE to lampa. Helios BLAZE dostępny 

jest w kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym i niebieskim i 

odpowiada unikalnemu systemowi sygnalizacji.	Nowa	lampa	jest	
efektem	kombinacji	małego	Fireball	i	obiektywu	Heliosa! Cechy 

Helios Blaze to: prosta lampa błyskowa i stałe światło!

Yellow:	
Art. Nr. 777.807

Red:	
Art. Nr. 777.808

Green:	
Art. Nr. 777.809

Blue:	
Art. Nr. 777.812

SWISS
M A D E
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Akcesoria dla Triopan  
Helios BLAZE 

Numer produktu Ops

330.677 Rozkładana	podstawka

329.637 Adapter	do	pachołka	
drogowego(rozkładany)

330.176 Adapter	do	montażu	lamp	na	
pachołkach	drogowych
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Nasz zakład produkcyjny

Produkcja w Rorschach nad jeziorem Bodeńskim
Triopan AG jest firmą rodzinną z siedzibą w Rorschach nad 

jeziorem Bodeńskim. Kładziemy duży nacisk na to, że nasza firma 

działa w Szwajcarii i większość produktów wykonujemy we własnym 

zakresie. Bezpieczeństwo pracy jest dla nas bardzo ważne, dlatego 

wybieramy rodzimych producentów. Kiedy jest to nie możliwe, 

ustalamy szwajcarskie standardy i warunki,lub odpowiednio mody-

fikujemy produkty.

Byłbyś zainteresowany „spojrzeniem za kulisy”?

Nie wahaj się skontaktować z nami!
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Opcje kontaktu
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym w  

Polsce Informacja na odwrocie. Sprawdź Triopan AG online  

lub za pomocą mediów społecznościowych. 

Skontaktuj się z nami

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan
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Triopan AG
Säntisstrasse 11

CH-9400 Rorschach

Tel. +41 71 844 16 16

Fax +41 71 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch
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0Dystrybutor w Polsce:
DEMAG CONSULTING

Jasienica ul. Łąkowa 15A            

05-240 Tłuszcz  

tel. 784 007 944

E-mail: m.dembinski@demag.com.pl


