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

 
 
 
 
 

Επαναστατική Κατασκευή 
 
 

 
 
 
 
Το Apollo-155 είναι το μόνο φωτιστικό 

με μία σειρά LED που μπορεί να 
δημιουργεί τομείς διαφορετικών 

χρωμάτων με ακρίβεια. 
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Πλεονεκτήματα: 

 Το ποιο αποδοτικό φωτιστικό της 
αγοράς - με κάθετη απόκλιση 5

0
, 

22watt, 2100cd (λευκό). 

 Ρυθμιζόμενη απόσταση άνω των 12 
n.m. 

 Φακός 155mm 

 Μεμονομένος ανεξάρτητος έλεγχος 
του κάθε LED. 

 Tο μόνο φωτιστικό με μία σειρά LED 
που μπορεί να δημιουργεί τομείς 
διαφορετικών χρωμάτων με 
ακρίβεια.  

 Το μόνο φωτιστικό LED με 
δυνατότητα να λειτουργεί σαν 
περιστροφικός φανός. 

 Συνεχής ολοκληρωμένος 
διαγνωστικός έλεγχος καθ’ ενός 
LED. 

 Σύνδεση με PC για καθορισμό 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, 
διάγνωση και έλεγχο. 

 Ενσωματωμένη δυνατότητα 
ψηφιακής επικοινωνίας, GPS, GSM, 
RF και δυνατότητα AIS. 

 Προηγμένος έλεγχος θερμοκρασίας. 

 Υδατοστεγανότητα IP68 

 
 

Νέο 
Προϊόν 
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Apollo-155 η επόμενη γενιά στα ναυτιλιακά βοηθήματα 
Η ποιο πρόσφατη καινοτομία της Sealite, το Apollo-155 μεγάλης απόστασης 
φωτιστικό ρυθμιζόμενο για 4 έως 12 και πλέον ν.μ. σχεδιάστηκε για να 
καλύψει ένα  μεγάλο φάσμα εφαρμογών.  

Εφαρμόζοντας την τελευταία τεχνολογία, η Sealite σχεδίασε ένα φωτιστικό 
χρησιμοποιώντας 16 από τα ποιο προηγμένα LED. Αυτά τα υψηλής απόδοσης LED 
μπορούν να διαμορφωθούν χωριστά, αν και στην ίδια σειρά, με πολλαπλά 
χαρακτηριστικά αναλαμπών.  

Το Appolo-155 ενσωματώνει υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου θερμότητας. Οι 
μηχανικοί της Sealite σχεδίασαν  ειδικά την πολύπλοκα διαμορφωμένη αλουμινένια  
κατασκευή η οποία λειτουργεί ως “νεροχύτης” θερμότητας για τα 16 υπέρ-υψηλής 
έντασης LED καθώς  και για την πλακέτα οδήγησης αυτών. 

Η ευρεία χρήση του χαλκού και του αλουμινίου  εντός των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
επιτρέπει την αποτελεσματική μεταφορά της θερμότητας στην  εξωτερική αλουμινένια  
κατασκευή επιτρέποντας την δημιουργία ρευμάτων οδήγησης έως και 48 watt  με  
αντίστοιχη παραγωγή φωτός εξαιρετικής έντασης. 

Οι ξεχωριστοί φακοί του Apollo-155, κατασκευασμένοι επίσης  από τους μηχανικούς 
της Sealite,  φέρουν 32 οπτικά στοιχεία που ελέγχουν την εκπομπή φωτός των LED 
σε δύο διαστάσεις, η οποία αποτελεί μοναδική τεχνολογία στο χώρο των φωτιστικών. 
Τα 16 LED καλύπτουν το καθ’ ένα ανεξάρτητα 45

0 
οριζόντια και 5

0 
(σαν στάνταρ), ή 2.5

0
 

ή 10
0
 κάθετα. 

Τα οπτικά στοιχεία και το σύστημα συγκράτησης των LED, μπορούν να ρυθμισθούν 
εργοστασιακά ώστε διαφορετικά LED να καλύπτουν τομείς σε βαθμίδες της 1

0
 . Π.χ. 

183
0
 ΚΟΚΚΙΝΟ, 42

0
 ΛΕΥΚΟ, 15

0
 ΚΟΚΚΙΝΟόλα εγκατεστημένα στην ίδια σειρά. Αυτό 

παρέχει πλήρη ευελιξία για την κάλυψη πολλαπλών απαιτήσεων. 

Όπως όλα τα φωτιστικά της Sealite, έτσι και το Apollo -155  έχει ειδικά σχεδιασμένη 
κάρτα κυκλωμάτων η οποία ελέγχει αυτόματα,  την αφή και την σβέση ανάλογα της 
υπάρχουσας ορατότητας, την λειτουργία των LED και άλλων λειτουργιών που 
μπορούν ειδικά να ζητηθούν όπως, ο έλεγχος του ρεύματος.  

Διασύνδεση με PC 

Η διασύνδεση με PC επιτρέπει την φόρτωση διαφόρων δυνατοτήτων στο φωτιστικό, 
συμπεριλαμβανομένων και των υπολογισμών για τον αυτόματο καθορισμό της 
έντασης φωτός, ρυθμίσεις επιπέδων on/off σε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας και 
χαρακτηριστικά αναλαμπών καθοριζόμενα από τον χρήστη (custom flash codes). 
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 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

 

 
Οπτικά Χαρακτηριστικά 
Φωτιστική πηγή  
Διατιθέμενα Χρώματα 
Ένταση στα 28watt (cd)  ΝΝ 
Ορατότητα (ν.μ.) 
Οριζόντια έξοδος (μοίρες) 
Κάθετη απόκλιση (μοίρες) 
Χαρακτηριστικά αναλαμπών 
Ρυθμίσεις έντασης 
Διάρκεια ζωής LED (ώρες) 
 

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

 
Φυσικά  Χαρακτηριστικά 
Υλικό κατασκευής σώματος 
Υλικό κατασκευής φακών 
nnnnnnnnnnnnnnnn 
Διάμετρος φακού (mm / Inches) 
Σχεδιασμός φακού  
CCCCCCCCCC 
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 

 
 
16 υπέρ- υψηλής φωτεινότητας 3 watt CREE LED 
Κόκκινο, Πράσινο, Λευκό, Κίτρινο, Μπλε 
Κόκ/νο-880, Πράσ/νο-1380, Λευκό-2100, Κίτρινο- 630 
4-12+ 
1

0
- 360

0
 

5 (σαν στάνταρ), έως 10 (εφόσον ζητηθεί) 
256 IALA (προγραμματιζόμενα με PC) 
32 επίπεδα (προγραμματιζόμενα με PC) 
>100.000 

 
 
Βλέπε το ειδικό λογισμικό υπολογισμού της Sealite 
Προστασία πολικότητας 
Μόνο 12V DC 
-40

0 
έως 80

0 
C 

 
 
Ανοδιομένο αλουμίνιο σειράς 6060 
LEXAN® πολυκαρβονικό ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV-stabilized) 
155 / 6

1
/8 

Ειδική πατέντα της Sealite με 16 τμήματα 
πολλαπλής εστίασης των LED 
3 & 4 οπές σε 200mm OD βάση 
300 / 11

4
/5 

235 / 9
1
/3 

3.8 / 8
3
/8 

Έως και 12 έτη 
 

 
MO91133 
ISO9001:2000 
IP68 
 

 
Πατέντα Αυστραλίας 1004289015 
Το SEALITE® είναι σήμα κατατεθέν της Sealite Pty  
 

Πλήρης 3 ετών 
 
 Περιστροφικός φανός 

 Φανός τομέων 

 Φανός για σήμανση επικύνδυνου σημείου 

 Φακοί 2,5 ή 10 μοιρών 

 

 
 


