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Πλεονεκτήματα: 

• Πάνω από 77.000 cd ένταση 

φωτοβολίας. 

• Συμπαγής δύο σειρών  φανός ο 
οποίος καλύπτει πάνω από 19 
ΝΜ απόσταση ορατότητας. 

• Προγραμματισμός λειτουργιών, 
χαρακτηριστικών, διάγνωση και 
έλεγχο μέσω PC και συσκευής IR 
(Remode Control). 

• Επιλογή εξωτερικού ή 
ενσωματωμένου αισθητήρα 
ημέρας-νύκτας (αφής-σβέσης). 

• Ρυθμιζόμενος χρόνος αφής και 
σβέσης φανού. ανάλογα με το 
επίπεδο φωτός περιβάλλοντος. 

 Μεγάλη δυνατότητα 
απομακρυσμένης διαχείρισης 
και έλεγχο λειτουργιών.  

• Ευρύ φάσμα τάσεων 
λειτουργίας 20 – 58VDC. 

• Εσωτερική καταγραφή (data-
logging) για μακροχρόνια  
διατήρηση των παραμέτρων και 
των συνθηκών  που πιθανώς 
δημιούργησαν κάποια 
δυσλειτουργία του φανού. 

• Συνεργασία και συγχρονισμός 
με άλλες συσκευές μέσω 
συνδέσεων RS232, RS485, 
RS422. 

• Δύο (2) έξοδοι και δύο (2) 
είσοδοι γενικής χρήσης. 

 O SL-300-2 είναι ένας ναυτιλιακός φανός που καλύπτει απόσταση 
ορατότητας από 18 έως και 19 Ναυτικά Μίλια, με κάθετη διάχυση 
φωτός 2,50, κατάλληλος για μεγάλο φάσμα εφαρμογών, όπως 
είσοδοι λιμένων, φάρους και γενικότερα εφαρμογές σήμανσης 
σημείων και βοηθημάτων ναυτιλίας.  

Μικρό μέγεθος- Μεγάλες δυνατότητες 

Ο διπλής σειράς SL-300-2 φανός προσφέρει δυνατότητα  ρύθμισης πολλαπλών εντάσεων 

φωτοβολίας έως και πέραν των 77.000 κυρίων (candela-cd), προσφέροντας υψηλό επίπεδο 

αποδοτικότητας, ελάχιστη αντίσταση στον άνεμο με μικρό βάρος καθιστώντας έτσι τον 

καταλληλότερο φανό έναντι αυτών με μεγάλο όγκο και βάρος. 

Προηγμένη διαχείριση θερμότητας 

Ο SL300-2 διαθέτει επακριβή διαχείριση παραγόμενων θερμοκρασιών. Η ειδικά σχεδιασμένες 
επιφάνειες ελέγχου θερμοκρασιών συνδέονται μεταξύ των εξασφαλίζοντας πάντα την 
διατήρηση της απαιτούμενης θερμοκρασίας  λειτουργίας των LED  ασχέτως του χρόνου αφής 
και του ρυθμού αναλαμπών. Επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την απρόσκοπτη  λειτουργία του 
φανού σε πλήρη αποδοτικότητα φωτός παρά της συμπαγούς κατασκευής του.   

Προηγμένος προγραμματισμός μέσω PC & IR 

Το λογισμικό διαμόρφωσης λειτουργιών του SL-300-2 μέσω της σύνδεσης του φανού με PC 
αλλά και με το απομακρυσμένο έλεγχο με χρήση ΙR (Remote Control)  εκτελούνται όλες οι 
ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων και των ακολούθων: 

 Πολλαπλές θέσεις έντασης 

 310 χαρακτηριστικά αναλαμπών συμπεριλαμβανομένων και αυτών καθορίζει ο χρήσης 
για ειδική χρήση. 

 Αυτόματη ρύθμιση για αποδοτικότερη ένταση. 

 Αυτόματη αφή-σβέση με ρύθμιση ανάλογα των περιβαλλοντολογικών συνθηκών- φωτός. 

 Ρύθμιση επιθυμητού επιπέδου εκφόρτωσης μπαταρίας. 

 Συγχρονισμός μέσω GPS για καθορισμό θέσης φανού. 

 Καταστάσεις  ειδοποιήσεων για τον χρήστη 
 

 

Άνω σύστημα απορρόφησης 

θερμότητας 

Απεικόνιση προαιρετικής εγκατάστασης 

κεραιών GPS και VHF (AIS) 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 
SL-300-2 

Χαρακτηριστικά Φωτός 
Φωτιστική πηγή  
Διατιθέμενα Χρώματα 
Ένταση σε μέγιστη ισχύ (cd)  Ν 
Ορατότητα (ν.μ.) 
 
Οριζόντια έξοδος (μοίρες) 
Κάθετη απόκλιση (μοίρες) 
Χαρακτηριστικά αναλαμπών 
 
Ρυθμίσεις έντασης 
Διάρκεια ζωής LED (ώρες) 
 

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά  
Ισχύς (W)  
Προστασία κυκλωμάτων 
Ονομαστική τάση (VDC) 
Επίπεδα θερμοκρασίας 
 

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

Περιβαλλοντολογικά Χαρακτηρ. 
Αιφνίδιο χτύπημα 
 
Δόνηση 
 
Στεγανότητα 
Αντοχή σε θαλάσσιο περιβάλλον 
 
Αντοχή σε Παγετό 
Έκθεση σε Άνεμο  
Αντοχή επιφανειών 
 
Υγρασία  
Ισχύς προσπίπτουσας Βροχής 
 

Πιστοποιήσεις 
CE & Electrical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IALA 
Διασφάλιση Ποιότητας 
Υδατοστεγανότητα 
 

Πνευματικά δικαιώματα 
Εμπορικό σήμα 
 

Εγγύηση 

 

 
Υπέρ- υψηλής φωτεινότητας LEDs 
Λευκό, τα υπόλοιπα χρώματα κατόπιν αιτήσεως. 
Λευκό-77.220  
Σε  Τ0.74: 18-19 
Σε  Τ0.85: 27.8-29.6 
0

0
- 360

0
 

˃2,5
0
 

310 περιλαμβανομένων των 256 κατά IALA και 1 
που μπορεί να καθορίσει ο χρήστης. 
Από τον χρήστη  
>100.000 
 
 
 
 

 
 

Μεταβλητό έως 128 
Προστασία πολικότητας  
 24 - 48 
-40

0 
έως 80

0 
C 

 

 
Αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής 7 στρώσεων 
Ακρυλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV-stabilized) 
298 / 11

3
/4 

Πολλαπλής εστίασης των LED 
3 & 4 οπές 200mm OD βάση 
342 / 13

1
/2 

298 / 11
3
/4 

18 / 39
3
/4 

Έως και 12 έτη 
 

 
MIL-STD-202G Test Condition H, Method 213B 
30G vertical and 35G horizontal shock 
MIL-STD-202G,Test Condition B, Method 204D 
5G in all axes 
MIL-STD-202G, Method 104A 
Δοκιμάστηκε και βαθμολογήθηκε για μόνιμη και 
συνεχή έκθεση σε θαλάσσιο περιβάλλον.  
Βαθμολογήθηκε για αντοχή 22 kg/m

2
 

Βαθμολογήθηκε για αντοχή σε 140 Κόμβους 
Βαθμολογήθηκε για αντοχή προσπίπτουσας 
παγωμένης μπάλας 25mm με ταχύτητα20m/s 
0-100%  
Στις 45

0 

 

 

FCC Part 15 Rules & ICES-003. 
EN61000-6-1: 2007 (IEC61000-6-1:2005) Part 6-1 
Immunity. 
EN61000-6-3: 2007 (IEC61000-6-3: 2006) 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3 
Emission. 
IEC61000-4-2: 2008 Ed 2 Part 4-2 Electrostatic 
discharge immunity test Level 4. 
IEC61000-4-3: 2010 Ed 3.2 Part 4-3. Radiated, 
radio-frequency, electromagnetic field immunity. 
IEC61000-4-6: 2008 Ed3. , Electromagnetic 
compatibility (EMC) - Part 4-6 Immunity. 
Signal colours compliant to IALA E-200-1 
ISO9001:2000 
IP68 
 

 
SEALITE® είναι σήμα κατατεθέν της Sealite Pty  
 
 

3 ετών  

 

Συγχρονισμός με GPS 
Για συγχρονισμό των αναλαμπών 
μεταξύ  φανών μπορεί να ενσωματωθεί 
συσκευή GPS.   
Πολλαπλοί γενικής χρήσης είσοδοι και 
έξοδοι επιτρέπουν τον συγχρονισμού 
αλλά και την τοποθέτηση του υλικού σε 
πολλές διαμορφώσεις και καταστάσεις  
λειτουργίας του φανού. 

Λειτουργία και Έλεγχος με 
χρήση GSM 
Στον SL-300-2 μπορεί να ενσωματωθεί 
μονάδα υποδοχής κάρτας SIM κινητού 
τηλεφώνου δίνοντας την δυνατότητα 
στον χρήστη για τον απομακρυσμένο 
πλήρη χειρισμό και έλεγχο του φανού 
σε πραγματικό χρόνο. Έτσι ο χρήστης 
μπορεί μέσω κινητού τηλεφώνου να 
αλλάζει τα χαρακτηριστικά του φανού, 
να εκτελεί διαγνωστικούς ελέγχους και 
να λαμβάνει μηνύματα σε περίπτωση 
προβλήματος . 

Type 1 ή Type 2 ΑΙS 
Στον SL-300-2 μπορεί να 
ενσωματωθούν χαμηλής κατανάλωσης 
μονάδες Type 1 ή Type 2 ΑΙS. Η 
ενσωμάτωση γίνεται με τέτοιο τρόπο 
με τον οποίο εξασφαλίζεται πλήρως η 
στεγανότητα του φανού και του AIS.  

Άλλες Προαιρέσεις: 
 Σύνδεση RS232/422/485  

 (2) είσοδοι & (2)έξοδοι  

 Ηλιακά συστήματα τροφοδότησης 

 Σύστημα απώθησης πτηνών 

Προαιρέσεις 
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