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Πλεονεκτήματα: 
• Χωριστός πλωτήρας για 

αποφυγή αντικατάστασης 
όλου του σημαντήρα. 
 

• Ολοκληρωμένη μονάδα 
έτοιμη για εγκατάσταση. 
 

• Υψηλής ορατότητας 
χρώματα όπως ορίζονται 
από τον IALA. 
 

 Ενσωματωμένη ανοξείδωτη 
μπάρα (316-grade) για 
απορρόφηση δυνάμεων. 
 

 Εξαιρετική πλευστότητα και 
σταθερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
Ο SLB1500 της Sealite είναι εξαιρετικά ανθεκτικός , υψηλής ορατότητας 
σημαντήρας διαμέτρου 1500mm, κατάλληλος για πολλαπλές εφαρμογές  
θαλάσσιας σήμανσης, όπως είσοδοι λιμένων και διαύλων, σημάνσεις 
επικινδύνων σημείων κ.α.ροβολίου. 
Στον πλωτήρα του SLB1500 ενσωματώνεται μία ανοξείδωτη ράβδος που συνδέει το σημείο 
ανύψωσης του σημαντήρα με το σημείο πρόσδεσης του αγκυροβολίου. Η ράβδος αυτή 
προστατεύει το σώμα του σημαντήρα από τις δυνάμεις που εξασκούνται σ’ αυτό, εδικά όταν 
ανασηκώνεται. Με αυτό τον τρόπο ο σημαντήρας γίνεται ισχυρός ο οποίος με ελάχιστες 
εργασίες συντήρησής,  μπορεί να υπερβεί τα 20 χρόνια  διάρκεια ζωής. 
Όλος ο SLB1500 είναι κατασκευασμένα από γραμμικό παρθένο πολυαιθυλένιο (virgin 
polyethylene) με εξισορροπηστές υπεριώδους ακτινοβολίας (UV stabilizers),  με την μέθοδο 
θερμικής-περιστροφικής κατεργασίας. 
Στην κορυφή  του σημαντήρα μπορούν να τοποθετηθούν φανός και επίσημα που αν είναι 
της Sealite δεν απαιτείται καμία ειδική κατασκευή για την προσαρμογή εγκατάστασής των. 
Οι σημαντήρες πολυαιθυλένιου έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και δεν χρειάζονται 
ποτέ βάψιμο. Το πολυαιθυλένιο αποτρέπει την επικόλληση θαλασσίων οργανισμών ένώ 
έιναι ελαφρύ επιτρέποντας την εύκολη πόντιση και ανέλκυση του σημαντήρα.  

Η Εταιρεία Poseidon MS 

ως επίσημος 

αντιπρόσωπος της 

SEALITΕ διαθέτει όλα 

εκείνα τα λογισμικά 

εργαλεία, βασισμένα στους 

μαθηματικούς τύπους 

IALA,  ώστε  να παρέχει τα 

ορθά υλικά  (μέγεθος, 

τύπος και είδος) τόσο του 

σημαντήρα όσο και των 

υλικών πόντισης  για μια 

βιώσιμη εγκατάσταση που 

ανταποκρίνεται στις 

λειτουργικές, 

περιβαλλοντολογικές  αλλά  

και τις χειρότερες καιρικές 

συνθήκες του σημείου 

πόντισης.  

 

 

πλήρεις οδηγίες για  μία  

βιώσιμη αγκυροβολία για 

όλους  τους σημαντήρες 

της SEALITE 

Φαλλικός στο 

περιβάλλον & 

ανακυκλώσιμος  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SL-B1500 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
Διατιθέμενα Χρώματα 
Ύψος Οπτικού Πεδίου  (mm)  
Όγκος Πλωτήρα (litrs) 
Ύψος πλωτήρα από την 
επιφάνεια Θάλασσας (mm) 
Ύψος πλωτήρα κάτω από την 
επιφάνεια (mm) 
Αποθεματικό άνωσης (Kgs) 
Μέγιστο βάρος αλυσίδας (Kgs) 
Μέγιστο ύψος πλωτήρα κάτω 
από την επιφάνεια (mm) 
Ελάχιστο ύψος πλωτήρα από 
την επιφάνεια Θάλασσας (mm) 
Φορτίο επί του πλωτήρα για 
εργασία, 1 άτομο (Kgs) 
Δύναμη καταβύθισης  (Kg/cm) 

Φυσικά  Χαρακτηριστικά  
Υλικό Κατασκευής 
 
 
 
Πάχος τοιχωμάτων (mm) 
Έρμα (kg) 
Πλήρωση (πλωτήρας) 
Ύψος (mm) 
Φάρδος (mm) 
Βάρος (Kg) 
Αναμενόμενος χρόνος ζωής 

Πιστοποιήσεις 
IALA 
Διασφάλιση Ποιότητας 

Πνευματικά δικαιώματα 
Εμπορικό σήμα 

Εγγύηση 

Επολογή Φανών 
 

Προαιρέσεις 

 

 
Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο, Σύμφωνα με IALA 
1680 
1120 
 
460 
 
450 
280 
280 
 
605 
 
300 
 
2300 
18.2 

 
Γραμμικό παρθένο πολυαιθυλένιο (virgin polyethylene) με 
εξισορροπηστές υπεριώδους ακτινοβολίας (UV 
stabilizers),  με θερμική-περιστροφική κατεργασία. Τα 
μεταλλικά μέρη είναι ανοξείδωτα (316-grade) 
12 (Πλωτήρας), 7 (άνω μέρος) 
12 
Αφρός κλειστών κυψελίδων πολυουρεθάνης 
3500 
1500 
220 
˃20 χρόνια 
 

Χρώμματα σύμφωνα με IALA E-108 
ISO9001:2008 
 

Το SEALITE® είναι σήμα κατατεθέν της Sealite Pty Ltd 

5 χρόνια R 
Sealite SL-15, SL-60, SL-70, SL-C310, SL-C410, SL-C415 or 
SL-C420  
Ενσωματωμένα Γραφικά 
Επισήματα 
Ανακλαστήρας ραντάρ 
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