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LED-‐owe  przeszkodowe  oprawy  niskiej  intensywności    
zostały  zaprojektowane  tak  by  spełniały  wymagania  
zawarte  w  ICAO  (Aneks  14,  Tom  I,  par.  6.3.23)  i  są  
przeznaczone  do  oznaczania  przeszkód  lotniczych.  

Oprawa  wyposażona  jest  w  wysoko  strumieniowe  źródło    
światła  LED  o  barwie  czerwono-‐pomarańczowej  ,  dzięki  
czemu  znacznie  ograniczono  zużycie  energii  oraz  
wydłużono  cykl  eksploatacyjny  w  porównaniu  do  
tradycyjnych  opraw  o  źródłach  w  postaci  lamp  
wyładowczych.    Emitowany  sygnał  świetlny  jest  zgodny  ze  
standardem  NVG,  bez  konieczności  dodatkowych  filtrów  
zewnętrznych.  

Oprawa  może  być  zasilana  napięciem  12  lub  24Vdc  (typ  A),  
24vDC  (typ  B)  oraz  120  lub  230vAC  (obydwie),  emitując  
sygnał  świetlny  stały  lub  przerywany  błyskowy.    
Standardowo  montaż  za  pomocą  1”  złącza  gwintowanego.  

Opcjonalnie  oprawy  mogą  pracować  w  układzie  
podwójnym  o  podwyższonej  światłości    (>50  cd)  oraz  mogą  
być  zasilane  z  paneli  solarnych    stanowiących  wyposażenie  
dodatkowe.  
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•   Korpus  wykonany  w  technologii  lekkiego  odlewu  
•   Termo-‐odporny  przezroczysty  klosz  
•   Napięcie  zasilające:  12  lub    24Vdc,  120  lub  230  V,  50/60Hz
•   Wysoko  strumieniowe  źródło  światła    LED  (100.000h  pracy)
      zgodne  ze  standardem  NVG
•   Moc  elektryczna:  6  W  typ  A,  15W  typ  B
•   Stopień  szczelności    IP  65  (wg    PN-‐  EN  60529),  izolowane
      przyłącze  kablowe
•   Zacisk  uziemiający  
•   Opakowanie  :  3  Kg,  200x200x300mm
•   Montaż  mechaniczny  :  złącze  gwintowe  1”  

Pakowanie:

Skrzynka:  20x20x20  cm      Waga:  3kg

Typ  A

Typ  B,  L-‐810

•  Wykonanie  pojedyńcze  oraz  
podwójne

•  Wersja  o  podwyższonej  jasności        
(>  50  cd)

•            Opcjonalnie  zasilanie  z  modułu      
solarnego,  składająco  się  z  
ogniwa  fotowoltaicznego,  
zasilacza,  szczelnego  
akumulatora  100Ah,  czujnik  
natężenia  światła,  7  dniowa  
niezależność  od  zewnętrznego  
źródła  zasilania  ,  liczona  dla    GPS:  
East:  11°  -‐  North:  46°

Zasilający  panel  solarny  


