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Ο ρυθμιστής κυκλοφορίας BB Traffic32 έχει σχεδιαστεί από Έλληνες μηχανικούς 

και κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Βασικός στόχος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και του σχεδιασμού,

ήταν η κάλυψη αναγκών και η διευκόλυνση χειρισμού και προγραμματισμού των μηχανικών 

και τεχνικών που ασχολούνται με τον τομέα   της φωτεινής σηματοδότησης στην Ελλάδα.

Μέχρι 32 σηματοδοτικές ομάδες τύπου
οχημάτων,  κι+κο, παλλόμενο, πεζών,
παλλόμενος πεζός

Κάρτες εξόδου τεσσάρων
σηματοδοτικών ομάδων

Μέχρι 32 βρόχους ανίχνευσης 

Μέχρι 64 είσοδοι ανιχνευτών
κυκλοφορίας όπως μπουτόν, 
IR detectors, video detectors, radar κ.λπ. 

Λειτουργία βλαβών επιτήρησης 
ερυθράς, σηματασφάλισης, αντιφατικής
ένδειξης

Λειτουργία επιτήρησης καμένων
λαμπτήρων – κομμένων ανιχνευτών 

Λειτουργία επανεκκίνησης σε περίπτωση
λανθασμένης αναγνώρισης βλάβης
λόγω κακής ποιότητας δικτύου ΔΕΗ.

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Σε πλήρη
ανάπτυξη 32 σηματοδοκικών ομάδων +
32 φωρατών χαμηλότερη από 40W

CE (EMC + LVD)

EN 12675

ΔΚ2

Εύκολη γλώσσα προγραμματισμού.
Λειτουργία επιμήκυνσης φάσεων,
μόνιμης κατάληψης, αυτόματη μεταγωγή
από φάση σε φάση βασισμένη 
στον πίνακα ενδιαμέσων χρόνων. 

Λειτουργία δυναμικής προσαρμογής
σηματοδοτικών προγραμμάτων, 
σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας, λαμβάνοντας
κυκλοφοριακά δεδομένα από βρόχους
ανίχνευσης, βασισμένη στη στρατηγική
ελέγχου TUC (Πολυτεχνείο Κρήτης).

Λειτουργία παροχής προτεραιότητας 
σε οχήματα έκτακτης ανάγκης και μέσα
μαζικής μεταφοράς με δυνατότητα
ιεράρχησης της εξυπηρέτησης

Λειτουργία δυναμικής προσαρμογής
σηματοδοτικών προγραμμάτων, 
σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αιτήσεις παροχής προτεραιότητας,
βασισμένη στη στρατηγική ελέγχου TUC
(Πολυτεχνείο Κρήτης).

Δημιουργία σημείων ανίχνευσης
κυκλοφορίας και υπολογισμός
κυκλοφοριακών δεδομένων για χρήση
1 στην τρέχουσα λειτουργία του

ρυθμιστή (επιλογή σηματοδοτικών
προγραμμάτων – δυναμική
τροποποίηση (TUC) σηματοδοτικών
προγραμμάτων)

2 στη δημιουργία αρχείου
κυκλοφοριακών δεδομένων

Επικοινωνία ενσύρματα και ασύρματα 
με κεντρικό υπολογιστή κυκλοφορίας.
Μονάδες επικοινωνίας RF modem
(χωρίς χρέωση), SMS/GPRS modem
(κινητή τηλεφωνία), ζεύγος 2 καλωδίων,
RS485, παράλληλη πόρτα επικοινωνίας
(ψηφιακά σήματα).

Λειτουργία αποστολής μηνυμάτων
κινητής τηλεφωνίας (μέχρι είκοσι
αριθμούς) για την κατάσταση λειτουργίας
του ρυθμιστή (βλάβες, επιτηρήσεις κλπ)

Θύρες επικοινωνίας 2x USB, 1x
ETHERNET, 5x RS232, 1x RS485

Μενού λειτουργίας και χειρισμού στην
Ελληνική γλώσσα. Όλοι οι χειρισμοί και
οι πληροφορίες δίδονται στην Ελληνική
γλώσσα με Ελληνικούς χαρακτήρες.

Περισσότεροι από 30 ρυθμιστές έχουν εγκατασταθεί σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, 

τα τελευταία δύο έτη (2014-2015) 95 ρυθμιστές έχουν εγκατασταθεί στην Αθήνα (Περιφέρεια Αττικής). 

Όλοι οι ρυθμιστές που έχουν εγκατασταθεί στην Αθήνα είναι συνδεδεμένοι με κέντρο σηματοδότησης

πολλαπλών τερματικών κάνοντας χρήση ασύρματης επικοινωνίας GPRS.

Βασικά Χαρακτηριστικά
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Εύκολη και γρήγορη προσθήκη
νέων λειτουργιών

λόγω της Ελληνικής σχεδίασης
και της άμεσης επαφής

της ομάδας σχεδιασμού
με το προσωπικό των κατά

τόπους υπεύθυνων υπηρεσιών
του Δημοσίου

ISO 9001:2008 Αρ.Πιστ. 12-Q-0411019-TIC



Σηματοδοτικές Ομάδες

Μέγιστος αριθμός σηματοδοτικών εξόδων (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο) 32

Έλεγχος τάσης - ρεύματος και ασφάλειες για κάθε έξοδο ξεχωριστά

Ανίχνευση Κυκλοφορίας

Πλήθος επαγωγικών βρόχων – 10msec sampling 32

Πλήθος ψηφιακών εισόδων ανιχνευτών - 10msec sampling 
Σύνδεση μπουτόν ζήτησης, IR detector, video detection, radar 64

Συλλογή / Αποθήκευση / Αποστολή  κυκλοφοριακών δεδομένων

Ανίχνευση Βλαβών

Βλάβες: σηματασφάλιση, επιτήρηση ερυθράς, αντιφατική ένδειξη (καταγραφή και αποστολή)

Επιτήρηση (καταγραφή και αποστολή) κομμένων βρόχων, 
καμένων λαμπτήρων (πράσινο – κίτρινο – κόκκινο)

Λειτουργία επανεκκίνησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας (ασταθές δίκτυο ΔΕΗ) 

Έλεγχος κυκλοφορίας – σηματοδοτικά προγράμματα

Σταθερού χρόνου – με ημιεπενέργεια – με πλήρη επενέργεια

Δυναμική προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο βασισμένη στην στρατηγική ελέγχου TUC

Παροχή προτεραιότητας σε πραγματικό χρόνο βασισμένη στην στρατηγική ελέγχου TUC

Θύρες Επικοινωνίας

Θύρα USB (μεταφορά δεδομένων) 1

Θύρα Ethernet (σύνδεση PC) 1

Θύρα επικοινωνίας RS485 (οδηγός ρυθμιστής - ενσύρματη επικοινωνία) 1

Θύρες επικοινωνίας RS232 (RF modem – ενσύρματο modem - GPRS mode – SMS- GPS) 5
Σύνδεση με κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας, με σταθμό επιτήρησης/ αναγγελίας βλαβών
Αυτόνομη αποστολή βλαβών / επιτηρήσεων (SMS) σε κινητό τηλέφωνο (μέχρι 20 τηλέφωνα)

Τάση τροφοδοσίας 230V AC (-20% έως +10%), 50Hz

Κατανάλωση ισχύος (32 σηματοδοτικών ομάδων + 32 φωρατών) <40W

Τροφοδοτικό με δυνατότητα αδιαλείπτου παροχής ισχύος (UPS)

Μενού λειτουργίας και χειρισμού στην Ελληνική γλώσσα 
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