
 

   
   

 
 
                                  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UYGULAMA ALANLARI 
 
ICAO CAT I / II / III, FAA ve askeri pistler için pist kenarı ve eşiği / 
sonu 
 

LED VE HALOJEN PİST GÖMME ARMATÜR ÇİFT 
YÖNLÜ 12 INCH 

UYUMLULUK 
 
ICAO: Ek 14 - Cilt I Sayı. A2-9, A2-10 
FAA: L-850C AC 150/5345-46 ve EB No.67 
IEC: TS 61827  
NATO: STANAG 3316  
CAA: CAP 168  
EASA: CS-ADR-DSN, Kitap 1, sayı. U-13, U-14  
CASA: Standartlar El Kitabı Kısım 139 

FAYDALARI 
 

 LED’in nominal ömrü tam parlaklıkta 60000 
saattir ancak tanımlı saha çalışma koşullarında 
100000 saatin üzerindedir. 
 

 Halojen tiplerde İki adet 105 W 6,6 A halojen 
önceden odaklanmış reflektörlü ampul bulunur 

 
 Yeni kurulumda,  LED armatürler daha düşük 

yük, daha düşük boyutlu CCR’ler ve 
transformatörler ve dolayısıyla daha düşük 
işletme maliyetleri anlamına gelir. 
 

 FAA “Mühendislik Brifingi No. 67” de 
belirtildiği gibi ışık çıkışı gelenekse bir halojen 
lambadaki gibi değişkendir. 

  
 LED’ler tarafından doğrudan yayılan renkler: 

renkli filtrelerin olmaması enerji kaybı ve renk 
kaybı olmamasını sağlar. 

  
 Mevcut AFL altyapısıyla tam uyumludur* 
  
 Daha uzun bakım aralıklarına ve daha az yedek 

parçaya izin veren basitlikle tasarlanmıştır. 
  
 Özelleştirilmiş contalar sayesinde kubbedeki 

prizmaları sabitlemek için sızdırmazlık 
maddesi kullanılmaması, değiştirilmelerini 
hızlı ve kolay hale getirir. 

 LED modülü veya prizma değiştirildikten sonra 
hiçbir optik ayar gerekmez. 

 Bakımdan sonra su geçirmezlik testi için valf  
 IEC ve FAA gerekliliklerine uygun olarak 

tasarlanmış herhangi bir CCR topolojisi ile 
çalışmaktadır. 

  İzlenen armatürler için, izolasyon 
transformatörünün en büyük boyutu: 200 VA'dır  

 

       

PERFORMANS 
 
 Elektronik sağlam yapılıdır ve şok ve titreşime 

karşı dayanıklılığı yüksektir  
 Seri devre üzerinden güç kaynağı (2.8 - 6.6 A)  
 Besleme akımının frekansına otomatik 

adaptasyon 
 FAA "Mühendislik Brifingi No. 67" nin 

gerektirdiği şekilde elektronikte bir aşırı gerilim 
koruma cihazı sağlanmıştır. 

 Dahili bir arıza anında tespit edilir 
 Kubbenin pürüzsüz dış profili, ışığı kar küreme 

bıçaklarına karşı daha az hassas hale getirir 
 Çiftyönlü veya tekyönlü, 12" çap. 

 Sıcak dövme kubbe ve dökme alüminyum alt 
kapak, armatürün yalnızca sağlam olmasını 
değil aynı zamanda sahada kolay 
kullanılabilmesi için hafif olmasını da sağlar. 

 Prizma pencereleri önündeki sığ kanal 
sayesinde ışık çıkışı pratikte yoğun 
yağışlardan etkilenmez 

 Işık ve taban arasında kir birikmesini önlemek 
için kubbenin dışına yerleştirilmiş O-Ring 

 Koruma derecesi: IP68 
 Sıcaklık aralığı: -55°C ila +55°C arası 
 

 

 

KURULUM 
 

 12” çap tabanlar için uygundur  
 Kolay ve hassas kurulum için özel araçlar  
 



 

   
   

 
 
 
 


