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LT864 
Lampa de balizaj solara de medie intensitate 

 

 

Descrierea produselor 
 
Lampa de balizaj solara pentru aviație de intensitate medie tip B este utilizată în 
principal pentru marcarea clădirilor, mod de lucru roșu intermitent/ardere constantă 
noaptea; Combinat cu LED-uri avansate, optică și tehnologie de control pentru a 
satisface cea mai dură aplicație; 
Se aplică la turnuri, coșuri de fum, clădiri inalte, poduri, macarale din port, mașini de 
construcții, generatoare eoliene etc. pentru avertizare de trafic aerian. 
Aplicare la obstacol de 45-105m 
Se utilizeaza si pe zonele cu conținut ridicat de sare. 
 

 
Caracteristici: 
O Vopsita in camp electrostatic, de culoare galben rezistenta la vibratii si coroziune. 
O Carcasa din PC rezistenta la impact la UV coeficient de ardere: UL94-V0; 
O sigilata cu garnitura din silicon 
O Lumina cu LED-uri, rezistente in timp, mici consumatoare de energie, foarte eficiente.  

O Sincronizare GPS (pe comanda)； 

O Functii de alarma (pe conada) 
 

Specificatii 

Electric  Mecanic 

Alimentare 18V 12W panou solar siliciu 
12V 12AH baterie 

Temperatura de 
stocare 

-40˚C ~ +70˚C 

Alarma defect Nivelul de jos lucreaza, Nivelul de 
sus in asteptare (pe comanda) 

Temperatura de 
operare 

-40 ˚C ~ +55 ˚C 

Putere 
consumata 

30W Umiditate de 
operare 

10% ~ 95% RH(Non-condensing) 

Lightning surge IEC61000-4-5 L- L 2kV , 
IEC61000-4-5 L-G 4kV 

Material Baza: aluminiu, Carcasa lampii: PC 

Descaracri 
Electrostatice 

IEC61000-4-2 Contact discharge 
8kV 

Rata IP IP 65 
 

Lucreaza in mod 
continu, in zile 
inorate 

＞90hrs (environment temperature 

25 ˚C) 

Greutate de 
referinta 

11kg 

  Carcasa: placă laminată la rece / oțel inoxidabil (spray) 

 

Parameterii optici 

Standard ICAO; FAA-L864;MH-T6012-2015 

Sursa luminoasa LED 

Durata de viata LED ≥100,000h 

Culoare Rosu (alte culori pe comanda) 

Intensitate 2000±25% cd 

Grade pe orizontala 360° 

Grade pe verticala ≥3°  

Mod de operare Flashing 

Rata intermitenta 20 de ori/min 

Durata flash 100ms 

Nivel On/Off 50-200lux 
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Dimensiuni de montare 

Unitate de masura: mm  

 

Instalare la unghi de 20° Instalare la unghi de 80°  

 

Diagrama de cablare 

 

 

Materiale din pachet  
Deschide cutia si gaseti urmatoarele materiale: 
 

 

Cutie cu lampa 1 bucata 

 

Panou solar (cu sistem de montare) 1 bucata 

M8*20 Suruburi din inox 4 bucati 

Ø 8 Saibe inox 4 bucati 

 

 



 

Brasov, Romania 
Str. Carpatilor 21 

Tel:  +40 722.222.797 
https://aexio.ro 

 

S.C. Aexio Telenet S.R.L. Brasov – Registrul Comertului J08/21/2012 

Contul:  RO59 BTRL 0080 1202 W502 51XX- Banca Transilvania Brasov, CUI: RO 29510342 

 
 

 

Ø8 Saibe grover 4 bucati 
 
M8 Piulite hexagonale 2 bucati 
 
M8 cheie  1 bucata 

 
 

  

Metoda de instalare si folosire 
Utilizați cheia M8 pentru a slăbi piulitele de pe șurubul cu cap M8 * 20, suportul de reglare a unghiului se 
poate roti liber; Imaginea 1 ca mai jos 

： 

 

• Fixati panoul solar：  

a. În primul rând, cele 2 seturi de ansamblu șurub M8 (șurub, șaibe grower si cele plate) Conectați panoul 
solar și carcasa împreună; Poza 2 ca mai jos; 
Notat: Asigurați-vă că două sunt fixate împreună, nu este nevoie să fie prea strânse. 
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b. Utilizati 2 seturi de suruburi M8 (suruburi, saibe plate si saibe grower) cu piulite M8, asezati panourile 
solare si suportul de reglare impreuna ca in imaginea 3, dupa cum urmeaza: 
Nota: Instalati in locatia gaurii la panourile solare in functie de unghiul planului orizontal dorit (imaginea 4) 
Unghiul panourilor cu planul orizontal va fi egal cu latitudinea. Panourile solare se regleaza intre 20 ° și 80 °, 
 

 

 

c. În primul rând, deschideți capacul kit-ului carcasei, apoi puneți panoul solar pe ștecher în priza 
componentei, fixați ștecherul, vă rugăm să vedeți imaginea 5; 
Notat: ștecherul și priza au punct de ancorare, trebuie să se potrivească in locul corect; Piulița ștecherului 
trebuie strânsă la priză, pentru a preveni contactul prost al liniei. 

 
 

 
d. Folosiți M8 si fixat toate șuruburile. 
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Notat: Toate șuruburile, piulițele sa nu fie slăbite. 
• Verificați întreaga lampă: 

a. În funcție de cerințele celui de-al doilea pas după asamblarea panoului solar, deschideți comutatorul 
casetei (apelați ON), observați blițul luminos, dacă clipește, bateria solară la ștecher și priza nu se 
fixează (în timpul zilei), pe de altă parte, pt. urmatorul pas; 

b. Acoperit cu un panou solar cu un obiect, lumini de re-verificare, intermitent înseamnă asamblarea 

produsului finit, poate fi instalat pe turn, comutator cu buton închis (Apel OFF)； 

c. Remarcat: Panoul solar are nevoie de acoperire 100%, asigurați-vă că nu iradiază lumina (ca să fie 
noapte). 

d. După instalarea întregului produs în turn, porniți comutatorul (cadranul ON), lumina începe să 
funcționeze. 

 
Precauții 
• Partea materialului produselor este PC (cum ar fi capacul lămpii și carcasa lămpii), astfel încât nu poate 
atinge direct sau indirect solventul organic, cum ar fi alcoolul industrial, uleiul de banane, alcoolul izotrop, 
tetraclorură de carbon, ciclonul și așa mai departe, în caz contrar , produsul va fi coroziv. 
• Înainte de a instala produsul, asigurați-vă că poziția de instalare are suficient spațiu, dimensiunea specifică 
nu trebuie să fie mai mică decât dimensiunea de instalare, lumina specifică vă rugăm să vedeți prima pagină 
din stânga așa cum se arată. 
• Mai mult de 3 luni nu mai funcționează, necesită încărcarea bateriei, 2 moduri: 
1. Deschideți cutia, scoateți bateria, utilizați o sursă de alimentare cu curent constant extern pentru 
încărcarea bateriei, necesită o tensiune de încărcare de 14 V, un curent de încărcare 3 A, un curent mare de 
încărcare pentru o perioadă de timp în care curentul de încărcare se reduce treptat la aproape 0 după Stop. 
2. Pune lumina direct sub lumina soarelui și deschide comutatorul bateriei, încarcă bateria cu energia solară. 
Opriți comutatorul bateriei după o încărcare completă. 
• Vă rugăm să nu deschideți singur cutia de comandă atunci când utilizați pentru a evita pericolul. 
• Acest produs este o structură etanșă; nu trebuie manipulat de nimeni altul decât de un instalator 
profesionist. 
• Vă rugăm să utilizați acest produs strict în conformitate cu instrucțiunile de mai sus. 
 
Numar de comanda: 
 
Codul produsului  Lumina  GPS sincronizare  Baterie  Mod de operare  Remarca  
1000117-001  simpla  Nu  12V/12AH/ celula plumb-acid 20 flash/min  
1000117-004  simpla  Da  12V/12AH/ celula plumb-acid 20 flash/min  
1000117-006  dubla  Nu  12V/12AH/ celula plumb-acid 20 flash/min  

1000117-007  dubla  Da  12V/12AH/ gel  20 flash/min  

1000117-008  simpla  Nu  12V/12AH/ gel   20 flash/min  Cutie inox 316  

 
 


