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Aledo ljusmärkning • Att märka med ljus Aledo ljusmärkning • Varningsprojektorer

Det nya smarta sättet att varna
Rätt märkning räddar liv. Att märka med ljus höjer 
säkerheten och förbättrar logistik och trafikflöden i 
produktion och lager. Uppmärksamheten ökar med 
projicerade symboler och text som kan roteras, tonas, 
blinka och fås att tändas när truckar och andra objekt 
närmar sig. Ljusmärkning är aktiv, tydlig och outslitlig! 

Helt anpassat för er
Våra varningsprojektorer anpassas för era behov och 
är lätta att installera. De monteras t ex i tak och vägg 
eller på truckar och andra fordon så att varsel visas 
där fordonet befinner sig. Anslutna till och styrda av 
rörelsesensorer skapas ett automatiskt och dynamiskt 
varselsystem. Framtidens logistikmärkning är här!

Fördelar med ljusmärkning
l Ökad uppmärksamhet och höjd säkerhet 
l Aktivt och tydligt – märkningen kan roteras, tonas, 
    blinka och tändas automatiskt vid rörelser  
l Outslitlig märkning 
l Anpassas för era behov 
l Flexibelt – symboler, bilder och texter kan bytas 
l Mobilt – kan monteras på fordon, kranar och traverser 
l Lätt att installera 
l Lång livslängd: 30.000-50.000 timmar  
l Effektivt och ekonomiskt

Aktivt! 
Tydligt! 

Outslitligt!

Ljusmärkning är ett smart alternativ till dekaler som lätt slits. Aktiv ljusvarsel ökar uppmärksamheten – säkerheten höjs! 

Aledo projektorer är byggda för indstriellt bruk i tuffa miljöer 
och tillverkade i Tjeckien. Kompakt, dammsäker och hållbar 
konstruktion i svarteloxerad aluminium. Driftstiden är hela 
30.000-50.000 timmar. Kan tändas och släckas när så önskas. 

Märkningen syns tydligt. Ljuskällan är energieffektiv och  
extremt stark LED. Beroende på modell fås ljusflöde från 
4.000 till 30.000 lumen och belysningsstyrka upp till 700 lux.  
Projektorerna blir inte överhettade – aktiv fläktkylning för rena 
miljöer och passiv kylning utan fläkt för tuffa, dammiga miljöer. 

Optik med linser från 4 till 45 grader finns för olika storlek på  
projicerat motiv. Symboler, texter och bilder kan enkelt bytas.  

Med Aledos smarta teknik kan ett helt system med varsel, 
anti-krock-funktion och övervakning av trafik och logistik i en  
anläggning skapas. T ex kan ljusvarsel aktiveras när något rör 
sig mot eller i ett visst område. Uppmärksamheten ökar, t ex 
i farliga korsningar, och säkerheten höjs markant! Se sid 6.

Flera sätt att använda Aledo varningsprojektorer
l Fast installation t ex i tak, på väggar och pelare 
l Mobil installation på truckar och fordon och 
    på rörliga kranar och traverser – se sid 5 
l Anslutning till och styrning av sensorer – Alis varsel– se sid 6 
l Integration i Alis övervakningsystem – se sid 7

Aledo varningsprojektorer och ljusvarsel
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Märkning, information & säkerhet

SLP-AC-2327A G-SIGN MOBILE

Compact and bright LED gobo projector for 
light projection signage, automated projection 
systems a and manipulation vehicles.

• compact , dustproof and durable construction
• extreme bright LED source up to 4000 lm
• high quality optics
• lenses from 4º - 25º
• efficient	active	cooling,	low	body	temperature
• longlife LED source
• IP67 rating
• optional:	pulse-flicker	unit

TECHNICAL	SPECIFICATIONS	
Model: GS MOBILE

light source

average lifetime of LED

colour temperature

working temperature

body

colour

lens, optics

size (mm)

weight

gobo size

active power

cooling

pulse unit*

projection size in standard 
lighted enviroment

extreme bright Cree LED, up to 4000 lm 

40.000 h

6.500 ºK

-20ºC - +35ºC

aluminium

black

A: 10º, B: 15º, C: 20º, D: 4º

190 x 110 x 64 mm

2.1	kg

37.5 mm / 28 mm

23 W	/	27 W	with	external	DC/DC	2.1A

Driver active, silent 17.5 dB(A)

*on demand

diameter	60	-	100	cm,	600	cm	in	dark

Projektorerna kan fås med olika linser. Projicerad motivstorlek beror på vilken lins som används och avstånd.

Lins 25°Lins 20°Lins 15°Lins 10° – StandardLins 4° – Tele

SLP-AC-2327A G-Sign Mobile 
För fast installation och montage på truck och fordon  
• 23/27W med extern strömkälla • Cree LED upp till 
300 lux/4.000 lumen  • Aktiv kylning • Klass IP67 
 

SLP-PC-2125C G-Sign Standard 
För fast installation • 21/25W med pulsgivare  
• Cree LED upp till 400 lux/ 4.000 lumen  
• Passiv kylning • Klass IP65 

SLP-AC-7000 G-Sign Power, Active 
För fast installation • Bra i ljusa miljöer • 70W med 
extern driver • Cree LED 400-500 lux/10.000 lumen  
• Aktiv kylning.  

SLP-AC-1100 G-Sign Power Plus, Active 
För fast installation • Bra i ljusa miljöer • 110W med 
extern driver • Cree LED 500-600 lux/15.000 lumen  
• Aktiv kylning. 

SLP-PC-1100 G-Sign Power Plus, Passive 
För fast installation – hängande där det är hög takhöjd  
• Bra i ljusa miljöer • Bra i extra tuffa miljöer • 110W 
med extern driver • Cree LED 500-600 lux/15.000 lumen 
• Passiv kylning • Klass 1P65.

SLP-AC-8000GB 
För fast installation
• 80W • LED 400-500 lux/10.000 lumen  
• Aktiv kylning • Klass IP62 

SLP-AC-1500GB 
För fast installation 
• 150W • LED 500-600 lux/15.000 lumen  
• Aktiv kylning  

SLP-AC-2000GB 
För fast installation och montage på kranar  
och traverser samt bra vid övergångsställen
• 200W • LED 500-600 lux/20.000 lumen  
• Aktiv kylning  

SLP-AC-3000GB 
För fast installation och montage på kranar  
och traverser samt bra vid övergångsställen
Den här projektorn kräver egna linser
• 300W • LED 500-700 lux/30.000 lumen   
• Aktiv kylning 
 
 
SLP-PC-line Forklift LED Line 
Lämplig för montage på truck och andra fordon  
• Projicerar röda eller blå linjer 200 x 15 cm 
• DC 10-80V med adapter •  Max 2 meter montagehöjd

l Ska det vara fast installation t ex i tak, på vägg och pelare 
    eller montering på fordon, truck, kranar och traverser?

l Hur många lux är det på golvet där märkningen ska vara?

l Hur högt ska projektorn placeras? Från 1 till 20 meter.

l Hur stor ska märkningen vara? Från Ø 40 till 200 cm.

l Hur ska projektorn aktiveras och fungera? Konstant sken,  
    toning, blinkning eller aktivering vid rörelser?

l Vad ska det varslas för? Vilken symbol ska användas? Se sid 4.

Att tänka på för att få bästa ljusmärkning

Optik för olika avstånd och motivstorlek

Här några saker att veta för att välja rätt utrustning. Om något är oklart så hjälper vi er.  
Maila till oss på info@collinder.se eller ring oss på 040-41 88 30.
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Aledo ljusmärkning • Projektionsglas Aledo ljusmärkning • Varningsprojektorer för kranar och fordon

Projektionsglas med de vanligaste varselsymbolerna finns 
färdiga att beställa. Se exempel nedan. Andra motiv, symboler 
och texter i valfri färg och form enligt era önskemål tillverkas 
på begäran. Motivet som ska projiceras etsas in på ett runt glas 
som placeras framför ljuskällan i varningsprojektorn. Glaset 
håller lika länge som LED-lampan – upp till 50.000 timmar.  

Glas kan bytas manuellt men  
projektorn kan inte själv variera motiv.

l UV- och värmetåliga glas 
l Projicerad symbolstorlek 40-200 cm 
l Standardsortiment eller valfritt motiv enligt önskan

Glas med vanliga symboler lagerförs. Motiv med valfri färg och form kan tillverkas.
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Påbjuden kombi 15 
SLP-PG-2CO/D-015

Påbjuden kombi 16 
SLP-PG-2CO/D-016

Påbjuden kombi 17 
SLP-PG-2CO/D-017

Påbjuden kombi 18  
SLP-PG-3CO/D-018

Påbjuden kombi 19 
SLP-PG-3CO/D-019

Påbjuden kombi 20 
SLP-PG-3CO/D-021

Påbjuden kombi 21  
SLP-PG-3CO/D-021

Varning arbetsfordon 8 
SLP-PG-2CO/D-008

Varning arbetsfordon 9 
SLP-PG-2CO/D-009

Påbjuden trafikriktning 
SLP-PG-2CO/D-010

Gång påbjuden 
SLP-PG-2CO/D-011

Skyddsskor påbjudna 
SLP-PG-2CO/D-012

Varningsväst påbjuden 
SLP-PG-2CO/D-013

Arbeskläder påbjudna 
SLP-PG-2CO/D-014

Stopp 
SLP-PG-2CO/D-001

Övergångsställe 
SLP-PG-2CO/D-002

Fordon förbjudna 
SLP-PG-2CO/D-003

Gång förbjuden 4 
SLP-PG-2CO/D-004

Gång förbjuden 5 
SLP-PG-2CO/D-005

Obehöriga äga ej tillträde 
SLP-PG-2CO/D-006

Arbetesfordon förbjudna 
SLP-PG-2CO/D-007

Varningsprojektor för kran och travers

Varningsprojektor 
för truck och 
andra fordon

SLP-AC-2000GB 
• 200W  
• LED 500-600 lux/20.000 lumen 
• Aktiv fläktkylning 

SLP-AC-3000GB 
• 300W  
• LED 500-700 lux/30.000 lumen   
• Aktiv fläktkylning 

Aledo SLP-AC-2327A är bra för montage på truck och andra  
fordon. Kompakt och tålig projektor med LED-belysning upp 
till 4.000 lumen. Optik av hög kvalitet med linser 4°, 10°, 
15°, 20° och 25°. Aktiv kylning med fläkt ger låg temperatur. 
Tillval: puls-enhet. 

Aledo varningsprojektorer SLP-AC-2000GB 
och 3000GB är bra för montage på kranar 
och traverser. Kompakta och tåliga 
projektorer med LED-belysning upp till 
30.000 lumen. Optik av hög kvalitet med 
linser 10°, 15°, 20° och 25°. Aktiv kylning.  
Bildrotation möjlig. Här exempel på projek- 
tionsglas med cirkel. Kan göras med text. 

Hängande objekt 
SLP-PG-2CO/D-022

POZOR !

M070-3c M0180-3c

Varning körande arbetsfordon 
SLP-PG-3CO/D-023

Exempel på  
projektionsglas för 
montering på truck.

SLP-AC-2327A G-Sign Mobile 
• 23/27W med extern strömkälla  
• Cree LED upp till 300 lux/4.000 lumen  
• Kapslingsklassning IP67. 

Märkningen följer med och lyser under kranens krok och last. Märkning kan göras med text.

Projektionsglas med motiv

l Vid beställning av första glaset med ett visst motiv ange i artikelnumret O = Original. Vid beställning av fler glas med identiskt motiv ange i artikelnumret D = Duplikat.  
    Duplikat har lägre pris. Siffran före bokstaven C anger antal färger. Svart räknas inte som färg. De tre sista siffrorna i artikelnumret är symbolens nummer.
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Alis varsel Alis övervakning

Alis övervakningssystem för hela anläggningen
Med Alis’ smarta teknik byggs ett varsel-, identifierings- och 
säkerhetssystem för hela anläggningen som kan övervakas 
centralt. Full spårbarhet och full koll på trafik och logistik. 

Trafik, logistik och säkerhet övervakas centralt.

Alis – Sensorstyrt varsel, anti-krock-stopp, identifiering, övervakning och spårbarhet
Sensorer för automatiskt aktiverat varsel
Få ljusvarsel att tändas och truckar att stoppas med Alis  
sensorer för maskiner i arbete, rörelser, trafik och logistik.  
För personal och besökare finns varningsarmband  
som vibrerar t ex när en truck närmar sig.

Alis = • Aledo • Ljus • Identifiering • Säkerhet

Vibrerande armband
l Medarbetare varnas  
    genom vibration 
l Får signal från sändare  
    på truckar

Kontrollenhet projektor
l Kommunicerar med valda  
sensorer och postionsgivare  
och aktiverar varningsprojek- 
torer och annan utrustning.

Sensorer på fordon
l Minskar farten eller stoppar fordonet  
    på förutbestämt avstånd från bestämt  
    föremål, t ex truck, personal eller besökare 
l Aktiverar varningsprojektorer på valt avstånd 
l Kan styra – öppna och stänga – portar, grindar etc 
l Varning för föraren med ljus och/eller vibrationer kan fås

Full spårbarhet och full koll 
l Eliminera mänskliga misstag

l Undvik kollisioner  
    – mellan personal/besökare och fordon/truckar mm 
    – mellan fordon/truckar

l Undvik kollisionsskador och till dem relaterade kostnader

l Analys av olyckskritiska platser

l Innovativ och uppgraderad säkerhet på arbetsplatsen

l Enklare planering av olycksförebyggande arbete

l Tidmätning av förflyttningar

l Historik för trucktrafik och last

l Ökad effektivitet på arbetsplatsen

l Öppen teknisk infrastruktur – positionsgivare mm

l Optimering av resurser

l Övergripande, central kontroll
Molnet

Alis övervakning ger full koll på hela anläggningens  
trafik och logistik – både inne och ute.

Exempel på  
sensorstyrt ljusvarsel 
l 1. Brytaraktiverade varningar

l 2. Varning för och från objekt på hög höjd

l 3. Varning för maskiner i arbete/rörelse

l 4. Rörelseaktiverade blinkande varningar
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