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Οπτικό ενός LED 
Φωτεινότερο, 

αποδοτικότερο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προαιρετικά διατίθεται και 
με  IR τηλεχειριστήριο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πλεονεκτήματα  
 

 IR προγραματισμός 

 Οπτικό ενός LED 
υψηλής ισχύος για 
μεγαλύτερη 
φωτεινότητα. 

 Η απλότητα της 
σχεδίασης 
εξασφαλίζει την επί 
τόπου εύκολη 
εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης. 

 Κατασκευή από 
βαρέως τύπου 
αλουμίνιο.  

 200mm OD βάση για 
άμεση εγκατάσταση 
σε υπάρχουσες 
κατασκευές. 

 Εύκολη αλλαγή 
μπαταρίας από τους 
χρήστες. 

 256 IALA 
χαρακτηριστικά 
αναλαμπών. 

 Υδατοστεγανότητα 
IP68. 

 3 χρόνια εγγύηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο SLC310 είναι στιβαρής κατασκευής, απολύτως ανεξάρτητος και αυτόνομος Ηλιακός 
Ναυτιλιακός Φανός LED, 3 έως 5 και πλέον Ναυτικών Μιλίων, προοριζόμενος για μεγάλη αντοχή 
στο δύσκολο θαλάσσιο περιβάλλον, παρέχοντας μακροχρόνια λειτουργία με ελάχιστη απαίτηση 
συντήρησης. Οι υπάρχουσες 3 & 4 οπές στην βάση κάνουν εύκολη την εγκατάσταση του με 
άμεση προσαρμογή του στις υπάρχουσες υποδομές με εργοστασιακά στάνταρ 200mm OD. 
Ο SLC310 χρησιμοποιεί το οπτικό της Sealite με ένα LED, παρέχοντας την μεγαλύτερη αναλογία  
μεταξύ εξόδου εκπεμπόμενης φωτεινότητας και ηλεκτρικής ισχύος, καθιστώντας το έτσι το 
φωτεινότερο και αποδοτικότερο  φωτιστικό της κλάσης του. Το φωτιστικό παρέχει έως και 176 
Cd (λευκό) ή έως και 6 Ν.Μ. απόσταση ορατότητας, σε μία αυτόνομη μικρή κατασκευή. 
Η βάση αλλά και το περίβλημα του SLC310 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.  
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.  
Το φωτιστικό έχει σαν στάνταρ περιστροφικούς διακόπτες για αλλαγή χαρακτηριστικών 
αναλαμπών αλλά και επιλογής έντασης φωτεινότητας. Επιπρόσθετα, μπορεί να ενσωματωθεί 
δυνατότητα προγραμματισμού με χρήση τηλεχειριστηρίου IR.  Οι δυνατότητες προγραμματισμού 
IR περιλαμβάνουν ρύθμιση αναλαμπών, διάγνωση κατάστασης μπαταρίας και ρύθμιση 
φωτεινότητας. 
Προαιρετικός συγχρονισμός  με GPS 

Η Sealite έχει χρησιμοποιήση την τελευταία τεχνολογία GPS για να αναπτύξει ένα εσωτερικό 
σύστημα συγχρονισμού που ενσωματώνεται στο φωτιστικό SLC310.  Με την χρησιμοποίηση 
των δορυφόρων, μία ομάδα φωτιστικών μπορούν να έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό αναλαμπών 
με πλήρη χρονική ταύτιση. 
Σημειώνεται ότι οι φανοί που έχουν συγχρονισμένες αναλαμπές μπορούν εύκολα να ξεχωρίσουν 
από  άλλα ναυτιλιακά βοηθήματα αλλά και την  παραπλάνηση  που μπορεί να  προέρχεται από 
άλλο φωτισμό (background  lighting) ενώ είναι ιδανικοί για εισόδους λιμανιών,  σημάνσεις 
Υφαλαυλάκων και ιχθυοτροφείων. 

Επόμενης  

Γενιάς 

Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 33 CFR 
τμήμα 66 της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Οπτικά Χαρακτηριστικά  
Φωτιστική πηγή  
Διατιθέμενα Χρώματα 
Μέγιστη ένταση (cd)  
Ορατότητα (ν.μ.) 
Οριζόντια έξοδος (μοίρες) 
Κάθετη απόκλιση (μοίρες) 
Χαρακτηριστικά αναλαμπών 
Ρυθμίσεις έντασης 
Διάρκεια ζωής LED (ώρες) 

 

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά  
Απαιτούμενο ρεύμα στην διαφημιζόμενη ένταση 
(mA) 
Ρεύμα μακράς νύκτας (mA) 
Ρεύμα ημέρας χωρίς ήλιο (mA) 
Προστασία κυκλωμάτων 
Ονομαστική τάση (V) 
Αυτονομία (νύχτες)) 
Επίπεδα θερμοκρασίας 
 

Ηλιακά Πλαίσια 
Τύπος 
‘Eξοδος (watt) 
Αποδοτικότητα πλαισίων (%) 
Μεγίστη τάση ισχύος σημείου (V) 
Έλεγχος φόρτισης 
 

Τροφοδοσία 
Τύπος μπαταρίας 
Χωρητικότητα 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 
Εμπορικό σήμα 
 

Εγγύηση 
Προαιρέσεις 

 
1 LED 
Κόκκινο, Πράσινο, Λευκό, Κίτρινο, Μπλε 
Κόκκινο-121, Πράσσινο-88, Λευκό-176, Κίτρινο-95 
3-5+ 
360

0
 

7 
256 κατά IALA ρυθμιζόμενα από τον χρήστη 
Ρύθμιση σε επίπεδα των 25%   
>100.000 
 

 
 
120 
2.5 
0.6 
Ενσωματωμένη 
12V DC 
˃60 (με 14 ώρες σκότος και 12,5% duty cycle)  
-40

0 
έως 80

0 
C 

 

 
Πολυκρυσταλλικά 
12 (4x3 watt) 
14 
16.2 
Με μικροεπεξεργαστή 

 

 
SLA (Sealed Lead Acid) 
12 
12 
Κατά μέσο όρο 5 χρόνια 
 

 
Στιβαρή κατασκευή αλουμινίου βαφής ψεκασμού 7 στρώσεων 
(powder-coated) με  γωνίες από καουτσούκ 
LEXAN® πολυκαρβονικό ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV-stabilized) 
98 / 3

7
/8 

Οπτικό ενός LED 
3 & 4 οπές σε 200mm OD βάση 
433 / 17 

233 / 9
1
/5 

9.4 / 20
3
/4 

Έως και 12 έτη 
 

 
EN6000-6-3:1997.EN6000-6-1.1997 
ISO9001:2008 
IP68 
 

 
Το SEALITE® είναι σήμα κατατεθέν της Sealite Pty Ltd 
 

3 χρόνια 
 Συγχρονισμός μέσω GPS 

 Τηλεχειριστήριο IR 

 Εξωτερικός διακόπτης ON/OFF 

 Πόλος 50mm προσαρμογής εγκατάστασης 

 Εξωτερική πρόσβαση για φόρτιση μπαταρίας 

 

Μαρόκο 

Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα 
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