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Πλεονεκτήματα: 
• Χαμηλής ισχύος κατανάλωση, 

συγκεκριμένα χρησιμοποιεί 30Watt 
πoυ άλλες συσκευές χρειάζονται 
250Watt για την παραγωγή της 
ίδιας έντασης φωτός. Λόγο αυτού, 
είναι δυνατή η χρήση ηλιακού 
τροφοδοτικού.  

• Τα LED μπορούν να ελεγχθούν 
ηλεκτρονικά για αυτόματη μείωση 
φωτεινότητας την νύκτα, χωρίς την 
ανάγκη χρήσης φίλτρων. 

• Τα LED μπορούν να ελεγχθούν 
ηλεκτρονικά για ξεχωριστές 
αναλαμπές  αποκλείοντας έτσι την 
χρήση μηχανικών μέσων.  

• Τα μόλις  30Watt που απαιτούνται, 
τα PEL μπορούν και λειτουργούν 
από 12-24 VDC χωρίς να χρειάζεται 
απαιτητική καλωδίωση.  

• Η συμπαγής κατασκευή επιτρέπει 
την εύκολη ευθυγράμμιση στη 
σωστή διόπτευση ακόμη και σε 
σημεία με δύσκολη πρόσβαση. 

 Η ύπαρξη GPS επιτρέπει τον 
συγχρονισμό με άλλα βοηθήματα 
ναυτιλίας. 

• Πιστοποιημένη παραγωγή 
χρωμάτων και τομέων σύμφωνα με 
κανονισμούς IALA. 

• Ελαφρύ για εύκολη εγκατάσταση 

 Διατίθενται ηλιακά τροφοδοτικά 
διαφορετικών διαμορφώσεων  

 

 

  

O φανός προσέγγισης λιμένος PEL της Sealite 
είναι χαμηλής ισχύος, υψηλής έντασης με ακριβή 
καθορισμό τομέων φωτός, κατάλληλος για χρήση 
ημέρα και νύκτα.  

Υψηλής Ακριβείας, Μεγάλης Απόστασης  

Παρέχει πάνω από 120.000cd (μοντέλο 10
0
) και πάνω από 

500.000cd (μοντέλο 5
0
) στα 30Watt, ο PEL της Sealite είναι 

υπέρ-αποδοτικός  και ιδανικός  για να τροφοδοτείται από 
ηλιακό σύστημα. Ο PEL προορίζεται για εφαρμογές που 
απαιτούν καθορισμό μεγάλης ακρίβειας τομέων, παρέχοντας 
μεταξύ των χρωμάτων του κάθε τομέα σαφή διαχωρισμό με 
ακρίβεια λεπτού της μοίρας. 

Συμπαγής, πολύ χαμηλής κατανάλωσης 
Ισχύος  
Ο PEL είναι συμπαγής με υψηλής ποιότητας υλικών. Είναι 
κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου θαλάσσης μηχανικής 
κατεργασίας (CNC), ηλεκτροστατικής βαφής 7 στρώσεων.  Η  
IP67 στεγανότητά του σε συνδυασμό με τους αντί-
ανακλαστικούς φακούς χωρίς χρωματική επικάλυψη, 
προσφέρουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε δύσκολες καιρικές 
συνθήκες. 

Έτοιμος για εγκατάσταση AIS και GSM 
Ο PEL της Sealite είναι έτοιμος να συνδεθεί με το Type 1 ή 2 
AIS της Sealite, επιτρέποντας τον πλήρη απομακρυσμένο 
έλεγχο μέσω του μηνύματος 6. Ενώ με το μήνυμα 21 
εκπέμπεται το όνομα, ο τύπος και η θέση του συγκεκριμένου 
βοηθήματος ναυτιλίας για την έγκαιρη ενημέρωση των 
ναυτιλλομένων.  

Επίσης η δυνατότητα εγκατάστασης μονάδας GSM επιτρέπει 
την διαχείριση και τον έλεγχο της μονάδας μέσω κινητού 
τηλεφώνου ή του διαδικτυακού τόπου της Sealite. 

Ο PEL διαθέτει δυνατότητα παραγωγής  ειδοποιήσεων σε 

περίπτωση προβλήματος.    

αντί-ανακλαστικοί φακοί για 
 μεγάλη ανθεκτικότητα 

τροφοδότηση, RS232, 

 κεραίας GPS και USB 

Υψηλής ακριβείας  

φωτεινοί τομείς 
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Συγχρονισμός με GPS 
Στον PEL της Sealite μπορεί να ενσωματωθεί συσκευή GPS για αξιόπιστο συγχρονισμό των αναλαμπών μεταξύ  πολλαπλών 
φανών.  Επιπρόσθετα είναι δυνατή η επίτευξη μετατόπισης της περιόδου αναλαμπής μεταξύ πολλαπλών φανών για 
καλλίτερη αναγνώριση. 

Κατάλληλος προγραμματισμός με PC μέσω USB 
Μπορούν να επιλεγούν έως και 32 εντάσεις φωτεινότητας τομέων 
από τον χρήστη, ακόμη και στον χώρο εγκατάστασης για 
καλλίτερη προσαρμογή με τον περιβάλλοντα φωτισμό. Επίσης 
μπορούν να προγραμματισθούν πάνω από 256 χαρακτηριστικά 
αναλαμπών. Επιπρόσθετα υπάρχουν και άλλες προηγμένες 
λειτουργίες, όπως πολλαπλές ρυθμίσεις έντασης φωτός ημέρας 
και νύκτας, εναλλάξιμότητα μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού 
αισθητήρα φωτός. Ο προγραμματισμός στο χώρο εγκατάστασης 
γίνεται μέσω στεγανής “πόρτας” (port) εισόδου χωρίς την 
απαίτηση αποσυναρμολόγησης της συσκευής.   

Πολλαπλές διαμορφώσεις & χωρίς απαίτηση 
εργασιών συντήρησης.  
Ο PEL μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλος για 
εισόδους λιμένων, αυλάκων (channels) και γενικότερα όπου 
απαιτείται επακριβής καθοδήγηση.  

 

Διατίθενται δύο μοντέλα με διαφορετικό εύρος δέσμης, ανεξάρτητα ελεγχόμενα LED για διαφορετικές εντάσεις φωτός, με 
συνδυασμό αύξησης μόνο της έντασης της κεντρικής λευκής δέσμης.  Το PEL δεν απαιτεί εστίαση ή άλλη συντήρηση όσο 
λειτουργεί. Δεν έχει κινητά μέρη. 

 

  

Εύκολος προγραμματισμός με χρήση λογισμικού εργαλείου  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SL-PEL-05 SL-PEL-10 
 Μοντέλο 50 Μοντέλο 100 
Χαρακτηριστικά Φωτός 
Φωτιστική πηγή  
Διατιθέμενα Χρώματα 
Ένταση σε μέγιστη ισχύ (cd)  Ν 
 
 
Ορατότητα (ν.μ.) 
 
Κάθετη απόκλιση (μοίρες) 
Ολικό εύρος δέσμης (μοίρες) 
Ελάχιστος τομέας (μοίρες) 
Χαρακτηριστικά αναλαμπών 
Ρυθμίσεις έντασης 
Διάρκεια ζωής LED (ώρες) 
 

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά  
Ισχύς (W)  
Τάση 
Ονομαστική τάση (VDC) 
Επίπεδα θερμοκρασίας 
 

Φυσικά  Χαρακτηριστικά 
Υλικό κατασκευής σώματος 
 
Υλικό κατασκευής φακών  
Βάση εγκατάστασης 
Μήκος (mm / Inches) 
Βάρος (Kg / lbs) 
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής 
 

Περιβαλλοντολογικά Χαρακτ. 
Ισχύς προσπίπτουσας Βροχής 
Χαμηλή Θερμοκρασία 
Υψηλή Θερμοκρασία 
Υγρασία  
Αντοχή σε θαλάσσιο περιβάλλον 
Αιφνίδιο χτύπημα 
Δόνηση 

Πιστοποιήσεις 
CE & Electrical 
IALA 
Διασφάλιση Ποιότητας 
Υδατοστεγανότητα 
 

Πνευματικά δικαιώματα 
Εμπορικό σήμα 
 

Εγγύηση 

 

 
 

LED 
Κόκκινο, Πράσινο, Λευκό 
Κόκκινο – 380.000 
Πράσινο – 345.000 
Λευκό – 505.000  
Σε  Τ0.74: Λευκός τομέας την νύκτα:23.5 
Σε  Τ0.85: Λευκός τομέας την νύκτα:37.5 
@50% υψηλό σημείο έντασης:0.85 
5 
0,5 
Από τον χρήστη  
Πλήρως ρυθμιζόμενη  
>50.000 
 
 
 
 

 
 

30 watts μέγιστο  
12-24  
12.5 
-40

0 
έως 80

0 
C 

 
 
 

 

Κράμα αλουμινίου θαλάσσης CNC, 
ηλεκτροστατικής βαφής 7 στρώσεων.  
Επίστρωση αντί-ανακλαστική 
4Χ12mm οπές 200mm με εμπρόσθια βάση  
1272 / 50 

20 / 44 

Έως και 12 έτη 
 
 
 
 
 

 

MIL-STD-810F Method 506.4 
MIL-STD-810G Method 502.5 
MIL-STD-810G Method 501.5 
MIL-STD-810F Method 507.4 
MIL-STD-810F Method 509.4 
IEC 60068-2-29 Test Eb 
ASTM D4169-05 cl.12.3 
 

 
 
 
 

EN61000-6-1: 2007 ΕΝ61000-6-3:2007 
Signal colours compliant to IALA E-200-1 
ISO9001:2000 
IP67 AS 60529-2004 (IEC 60529:2001) 
 

 
 
 
 

SEALITE® είναι σήμα κατατεθέν της Sealite Pty  
 
 

3 ετών  

 

 
 
 
 
 

LED 
Κόκκινο, Πράσινο, Λευκό 
Κόκκινο – 95.000 
Πράσινο – 85.000 
Λευκό – 120.000 
Σε  Τ0.74: Λευκός τομέας την νύκτα:20 
Σε  Τ0.85: Λευκός τομέας την νύκτα:31.3 
@50% υψηλό σημείο έντασης:1.7 
10 
1.0 
Από τον χρήστη  
Πλήρως ρυθμιζόμενη  
>50.000 
 
 

30 watts μέγιστο  
12-24  
12.5 
-40

0 
έως 80

0 
C 

 
 
 
 
 

Κράμα αλουμινίου θαλάσσης CNC, 
ηλεκτροστατικής βαφής 7 στρώσεων.  
Επίστρωση αντί-ανακλαστική 
4Χ12mm οπές 200mm 
756 / 29

3
/4 

12 / 26
1
/2 

Έως και 12 έτη 
 
 

 

MIL-STD-810F Method 506.4 
MIL-STD-810G Method 502.5 
MIL-STD-810G Method 501.5 
MIL-STD-810F Method 507.4 
MIL-STD-810F Method 509.4 
IEC 60068-2-29 Test Eb 
ASTM D4169-05 cl.12.3 
 

 
EN61000-6-1: 2007 ΕΝ61000-6-3:2007 
Signal colours compliant to IALA E-200-1 
ISO9001:2000 
IP67 AS 60529-2004 (IEC 60529:2001) 
 
 

 
 
 
 

SEALITE® είναι σήμα κατατεθέν της Sealite  

 
 

3 ετών 
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