EVS - systém zvýšeného vnímania
Od základu inovovaná LED technológia otvára nové možnosti optickej
signalizácie, EVS, alebo vylepšená svietivosť, umožňuje značke WERMA
priniesť revolúciu do priemyselnej signalizácie.
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EVS - POZORNOSŤ PRIŤAHUJÚCI EFEKT NA NEUROBIOLOGICKEJ BÁZE
Zraková dráha
Zpôsob akým mozog zpracováva zrakové podnety bol
základom pri vývoji novej EVS technológie.
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Blikanie neónových svetiel a iné zrovnatelné svetelné efekty dokážu silne upútať
pozornosť. Tento jav je objasnený vedcami následovne:
Svetelné podnety nie sú spracované priamo v oku, ale až v ľudskom mozgu. K tomu
aby bol svetelný signál v mozgu registrovaný, musí prejsť filtrom medzi okom a
mozgom. Tento filter má ochrannú funkciu a napríklad v noci behom spánku redukuje
väčšinu nažiadúcich, pravidelných a nepretržitých podnetov na minimum.
Na nepravidelné svetelné impulzy nestačí filter dostatočne rýchlo reágovať. Náhodné
svetelné signálynedovolia naštartovať proces prispôsobenia a mozog týmto
podnetom nie je schopný uniknúť, dokonca ani keď tieto signály pokračujú dlhšiu
dobu.
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EVS - ZÁBLESKOVÉ SVETLO BEZ EFEKTU PRISPÔSOBENIA

Pre svoj extrémne silný signalizačný efekt je EVS svetelný, určený pre signalizáciu
akútnych alebo vysoko dôležitých stavov. EVS diel môže byť použitý v nebezpečných
situáciach alebo v prostrediach, kde sa vyžaduje včasný zásah.

Výsledky laboratórnych testov
Stupeň vedomia vytváraný rôznými svetelnými efektami.

Stupeň vedomia %

Na základe poznatkov a reakcií mozgu na nepríjemné podnety vyvinula spoločnosť
WERMA zábleskové svetlo s vysokou schopnosťou pritiahnuť na seba pozornosť. Vo
viacejstupňovom experimente rozhodovalo dvadsať kandidátov o tom, ktorý svetelný signál
najviacej priťahuje ich pozornosť. Víťazom tohto pokusu je náhodné zábleskové svetlo,
ktoré je charakteristické zvýšenou svietivosťou LED a absolútne novým, od všetkých
predchádzajúcich systémov výrazne sa odlišujúcim svetelným efektom.
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EVS - UNIKÁTNY SVETELNÝ EFEKT S LED TECHNOLÓGIOU
Typický dvojsekundový úsek záblesku EVS modula.

Svetelným zdrojom systému EVS sú LED diódy, mozgom celého systému je
mikroprocesor, ktorý zaisťuje generovanie náhodných svetelných signánov.
Generovanie svetla je veľmi “rozochvelé” a efektne na seba priťahujúce pozornosť
celého okolia aj v prípade, ak je videné len kútkom oka.
Až doposiaľ boli signalizačné zariadenia s LED zdrojom svetla na hranici schopnosti
imitovať svetelný efekt, ktorý dosahujú svetla a žiarovkou alebo xenónovou výbojkou.
EVS systém však využíva toho, že LED diódy dokážu generovať záblesky o vysokej
opakovacej frekvencii. To umožňuje posunúť tento systém ďaleko pred záblesky so
xenónovou trubicou.
Ďalšími výhodami použitia LED diód sú veľká odolnosť proti vibráciám, dlhá životnosť a
malá prúdová spotreba.
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signalizačné ståpky - modular - KombiSIGN 71

644

EVS* LED diel pre KombiSIGN 71
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• Zábleskové svetlo priťahujú pozornosť
• Vyvíjané na základe poznatkov z neurobioógie
• Extrémne silný signalizačný efekt
• Nepravidelná sekvencia svetelných zábleskov eliminuje efekt navyknutia
na záblesky
• Určený k signalizácii obzvlášť nebezpečných stavov, kedy je potreba
okamžitej reakcie obsluhy
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:
Rozmery (priemer × výška):
Materiál:
Počet možných modulov:
Nábehový prúd:
Prúdová spotreba:

70 mm × 65 mm
PC
5 / 10 dielov pre obojstrannú montáž
< 500 mA pri 24 V
červená / žltá: 200 mA
zelená / modrá / číra: 150 mA

OBJEDNÁVACIE REFERENCIE
24 V DC
644 140 55
644 240 55
644 340 55
644 440 55
644 540 55

KombiSIGN 71
červená
zelená
žltá
číra
modrá

Ďalšie optické, akustické diely a príslušenstvo signalizačných stĺpov je možné nájsť v katalógu
WERMA alebo na www.werma.com
* EVS - systém zvýšeného vnímania

Integrovaný EVS LED diel
do KombiSIGN signalizačného stĺpa,
generuje vysoko
efektívne záblesky

+50°C

IP65
-20°C
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