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Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις CFR 
(τμήμα 66) της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής. 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Πλεονεκτήματα  
 
 Η απλότητα της σχεδίασης 

επιτρέπει την εύκολη επιτόπια 
εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης.  

 

 Ανθεκτική κατασκευή, βαρέως 
τύπου, αλουμινίου (heavy-duty). 

 

 Όλα τα τμήματα είναι εύκολα 
ανταλλάξιμα από τους χρήστες. 

 

 200mm OD βάση για άμεση 
εγκατάσταση σε υπάρχουσες 
κατασκευές. 

 

 Εύκολη αλλαγή μπαταρίας. 
 

 Κάθετη εκπομπή φωτός για 
διατήρηση της οπτικής επαφής σε 
περίπτωση διέλευσης πλησίον του 
φανού. 

 

  Υδατοστεγανότητα IP68. 
 

 3 χρόνια εγγύηση. 
 

Ο SLC420 είναι στιβαρής κατασκευής, απολύτως ανεξάρτητος και αυτόνομος 
Ηλιακός Ναυτιλιακός Φανός, 4 έως 5 και πλέον Ναυτικών Μιλίων. 
Ενσωματώνει φωτιστικό με 36 LED για ακόμη περισσότερη φωτοβολία. Οι 
υπάρχουσες 3 & 4 οπές στην βάση κάνουν εύκολη την εγκατάσταση του με 
άμεση προσαρμογή του στις υπάρχουσες υποδομές με εργοστασιακά 
στάνταρ 200mm OD. 
Η κατασκευή του SLC420 είναι από χυτό αλουμίνιο με βαφή ψεκασμού 7 στρώσεων 
(powder-coating), σε υψηλής ορατότητας IALA χρωματισμούς  για αναγνώριση την 
ημέρα, με γωνίες καουτσούκ ανθεκτικές στην υπεριώδη  ακτινοβολία (UV-stabilized) 
παρέχοντας IP68 υδατοστεγανότητα, την καλύτερη της αγοράς. 
Τέσσερα (4) εξαιρετικής ποιότητας  ενσωματωμένα  ηλιακά πλαίσια τοποθετημένα για 
συλλογή ηλιακής ενέργειας από όλες τις γωνίες.  
Η μονάδα έχει την δυνατότητα παραγωγής οποιουδήποτε από τα  256 χαρακτηριστικά 
του IALA χωρίς την χρησιμοποίηση βοηθητικής εξωτερικής συσκευής. 
Οι ανθεκτικοί  πολυκαρβονικοί φακοί είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να 
χρησιμοποιούνται με LED  και ενσωματώνουν περιβαλλοντολογικά φιλικό σύστημα 
απώθησης πτηνών. Ο σχεδιασμός των φακών εξασφαλίζει επίσης την οπτική επαφή 
από ψηλά για τις περιπτώσεις που πλοίο διέρχεται πλησίον του Ναυτιλιακού 
βοηθήματος.  

Προαιρετικός συγχρονισμός  με RF ή GPS 
Οι SLC420 μπορούν  να εξοπλιστούν  με υπομονάδες RF για τον μεταξύ των 
συγχρονισμό των αναλαμπών όταν αυτοί βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Για 
μεγαλύτερες αποστάσεις μπορεί να εξοπλισθούν με υπομονάδα  GPS.  
Σημειώνεται όταν οι φανοί που έχουν συγχρονισμένες αναλαμπές μπορούν εύκολα να 
ξεχωρίσουν από  άλλα ναυτιλιακά βοηθήματα αλλά και από τον παραπλανητικό 
φωτισμό που προέρχεται από άλλο φωτισμό (background  lighting) και είναι ιδανικοί 
για εισόδους λιμανιών,  σημάνσεις Υφαλαυλάκων και ιχθυοτροφείων. 

Προαιρετική Διαχείριση και Έλεγχος μέσω κινητής τηλεφωνίας -  GSM  
Ο SLC420 μπορεί επίσης να εξοπλισθεί με κάρτα GSM  επιτρέποντας  στους χρήστες  
την απομακρυσμένη διαχείριση των παραμέτρων καθώς και τον έλεγχο της 
λειτουργικής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο. 

Προαιρετική Διαχείριση και Έλεγχος με Radio Control 
Μέσω φορητής συσκευής οι χρήστες μπορούν εξ αποστάσεως να διαχειριστούν  και να 

μετατρέψουν  τα χαρακτηριστικά του SLC420, εφόσον φέρουν την κατάλληλη υποδομή. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

 

Οπτικά Χαρακτηριστικά  
Φωτιστική πηγή  
Διατιθέμενα Χρώματα 
Μέγιστη ένταση (cd)  
Ορατότητα (ν.μ.) 
Οριζόντια έξοδος (μοίρες) 
Κάθετη απόκλιση (μοίρες) 
Τύπος ανακλαστήρα LED 
 
Χαρακτηριστικά αναλαμπών 
Ρυθμίσεις έντασης 
Διάρκεια ζωής LED (ώρες) 

 
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά  
Απαιτούμενο ρεύμα (m A)  
Προστασία κυκλωμάτων 
Ονομαστική τάση (V) 
Αυτονομία (ημέρες) 
Επίπεδα θερμοκρασίας 

 
Ηλιακά Πλαίσια 
Τύπος 
‘Eξοδος (watt) 
Αποδοτικότητα πλαισίων (%) 
Έλεγχος φόρτισης 

 
Τροφοδοσία 
Τύπος μπαταρίας 
Χωριτικότητα μπαταρίας (Ah) 
Ονομαστική τάση (V) 
Διάρκεια ζωής μπαταρίας 

 
Φυσικά  Χαρακτηριστικά 
Υλικό κατασκευής σώματος 
 
Υλικό κατασκευής φακών 
nnnnnnnnnnnnnnnn 
Διάμετρος φακού (mm / Inches) 
Σχεδιασμός φακού  
Βάση εγκατάστασης 
Ύψος (mm / Inches) 
Πλάτος (mm / Inches) 
Βάρος (Kg / lbs) 
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής 

 
Πιστοποιήσεις 
CE 
Διασφάλιση Ποιότητας 
Στεγανότητα 

 
Πνευματικά δικαιώματα 
Πατέντες 
Εμπορικό σήμα 

 
Εγγύηση 
 
Προαιρέσεις 

 
36 υπερ-υψηλής φωτεινότητας LED 
Κόκκινο, Πράσινο, Λευκό, Κίτρινο, Μπλε 
Κόκ/νο-142, Πράσ/νο-125, Λευκό-119, Κίτρινο-102 
4-5+ 
360

0
 

9 
360

0
  “παντοκατευθυντικός”, Sealite πατέντα  

(US Pat. No. 6.667.582,  AU Pat. No. 778.918). 
256 κατά IALA ρυθμιζόμενα από τον χρήστη 
Ρύθμιση σε επίπεδα των 25%   
>100.000 

 
 
Βλέπε το ειδικό λογισμικό υπολογισμού της Sealite 
Ενσωματωμένη 
12V DC 
˃15 (με 14 ώρες σκότος και 12,5% duty cycle)  
-40

0 
έως 80

0 
C 

 
 
Πολυκρυσταλλικά 
20 (4x5 watt) 
14 
Με μικροεπεξεργαστή 

 
 
SLA (Sealed Lead Acid) 
24 
12 
Κατά μέσω όρο 5 χρόνια 

 
 
Στιβαρή κατασκευή αλουμινίου βαφής ψεκασμού 7 
στρώσεων (powder-coated) με  γωνίες από καουτσούκ 
LEXAN® πολυκαρβονικό ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV-stabilized) 
150 / 5

7
/8 

Εξωτερικά οπτικά με σχεδιασμό εσωτερικών ραβδώσεων  
3 & 4 οπές σε 200mm OD βάση 
570 / 22

2
/5 

233 / 9
1
/5 

13.9 / 30
5
/8 

Έως και 12 έτη 

 
 
EN1000-6-3:1997.EN1000-6-1.1997 
ISO9001:2000 
IP68 

 
 
US Pat. No.6,667,582. AU Pat. No. 778,918 
Το SEALITE® είναι σήμα κατατεθέν της Sealite Pty Ltd 

 
3 χρόνια 

 
 Συγχρονισμός μέσω GPS 

 Συγχρονισμός μέσω RF 

 Διαχείριση και έλεγχος με GSM 

 Radio control 

 Πόλος 50mm προσαρμογής εγκατάσταση 
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