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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

La Maquinista Valenciana 
(LMV), fundada em 1880, é 
uma empresa inteiramente 
Espanhola em tecnologia e 
capital, que testemunhou 
a passagem dos Séculos 
XIX e XX e está pronta 
para encarar o Século XXI 
com grande experiência 
acumulada no uso da mais 
avançada tecnologia.

Desde 1914, vem 
se dedicando aos 
Sinais Marítimos de 
Auxílio à Navegação, 
mostrando, desde então, 
grande dedicação e 
capacidade de serviço 
no aperfeiçoamento da 
segurança no mar, de 
forma séria, contínua e 
eficaz.

Antigamente, La 
Maquinista consistia 
de uma fábrica na qual 
tinha lugar o completo 
processo de manufatura 
de seus produtos. Hoje 
em dia, está configurada 
como um moderno grupo 
industrial, no qual cada 
fábrica utiliza a tecnologia 
mais avançada em 
seu campo específico: 
Eletrônica, Eletricidade, 
Telecomunicações, Ótica, 
Plásticos, Mecânica, 
Caldeiraria...

As equipes técnica e de 
direção de La Maquinista 
têm grande experiência 
no campo do balizamento 
marítimo, capazes de 
assistir e assessorar as 
Autoridades Portuárias e 
de Sinalização Marítima, 
desde a construção de 
fundações para faróis no 
mar ou na costa, até a 
sinalização de canais de 
entrada de portos para 
uma operação portuária 
ótima e eficaz. Oferecemos 
também assessoramento 
gratuito sobre o 
programa financeiro a 
ser desenvolvido, com o 
propósito de estabelecer 
os melhores meios e 
fontes de financiamento 
para cada cliente. 

Desde o ano de 
1982, La Maquinista é 
Membro Industrial da 
Associação Internacional 
de Sinalização Marítima 
(AISM-IALA). A partir dessa 
data, temos participado 
de todas as conferências 
técnicas promovidas 
por aquela instituição, 
bem como participado 
de congressos de 
caráter geral e exibições 
industriais.

Oferecemos um serviço 
completo, desde o 
projeto, fabricação e 

fornecimento de auxílios 
à navegação, até a sua 
instalação, manutenção 
e treinamento de pessoal 
encarregado. Também 
oferecemos uma linha 
completa de produtos, 
incluindo estações 
completas, faróis de longo 
alcance, faroletes, bóias, 
respondedores radar 
(RACON), controle remoto, 
sistema AIS...

Apresentação

CATÁLOGO CORPORATIVO



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

METAIS, PLÁSTICOS E 
MECÂNICA.

No Departamento de 
Engenharia Mecânica, 
nós utilizamos a mais 
recente tecnologia de 
computação com software 
3D especializado para 
cálculo de resistência dos 
elementos mecânicos. 
Nós desenvolvemos 
cooperação com 
institutos tecnológicos, 
tais como o AIMME 
(Instituto Tecnológico 
Metalmecánico) e 
AIMPLAS (Asociación de 
Investigación de Materiales 
Plásticos).

Para a fabricação de 
bóias, torres e todo tipo 
de estrutura relacionada 
ao campo dos auxílios 
à navegação, contamos 
com diferentes oficinas 
de caldeiraria, fundição, 
mecânica e ajustagem, 
para trabalhos em aço 
para uso marítimo, aço 
inoxidável, alumínio e 
outras ligas metálicas 
resistentes ao ambiente 
marinho.

Também contamos com 
fábricas apropriadas 
para a conformação e 
injeção de plásticos de 
alto desempenho técnico 
para Ótica e Engenharia, 
processos de injeção de 
compostos (poliamida 
e fibra de vidro) e 
diversos tratamentos de 
polietileno rotomoldado ou 
elastômero de poliuretano, 
bem como poliéster 
reforçado com fibra de 
vidro (GRP).

ÓTICA

O Departamento de Ótica, 
utilizando as tecnologias 
de vanguarda disponíveis 
na manufatura de sistemas 
de fabricação e ensaio, 
tanto em lentes quanto 
em lâmpadas, tem 
mantido nossos produtos 
em um nível de evidente 
competitividade com o 
resto dos fabricantes.

Para nos adaptarmos a 
essas novas tecnologias 
no campo da Ótica, 
encontramos na AIDO 
(Asociación Industrial 
de Óptica), desde sua 
fundação, um ponto de 
apoio fundamental.

A constante inovação 
e efetiva Pesquisa e 
Desenvolvimento (P & 
D) resultaram em que, 
desde a utilização de 
aparelhos óticos de cristal 
até as modernas lentes 
fabricadas por processos 
de injeção de plástico 
compatíveis com as novas 
tecnologias LED, nossos 
produtos tenham sempre 
satisfeito os requisitos de 
nossos clientes, além de 
todas as Recomendações 
da IALA.

No nosso laboratório 
Fotométrico, são 
realizados todos os testes 
necessários para garantir 
a perfeita operação 
dos equipamentos e a 
obtenção da máxima 
intensidade luminosa.

Nosso interesse em 
desenvolver sistemas de 
auxílio à navegação nos 
conduziu ao envolvimento 

Departamentos

CATÁLOGO CORPORATIVO



em diversos projetos 
europeus, com destaque 
para o DESMEMLUCSS, 
financiado pela 
Comunidade Européia, que 
permitiu o estabelecimento 
de um método 
padronizado de medição 
para caracterização 
luminosa dos sinais 
náuticos. Este método tem 
sido considerado como 
uma base para um futuro 
Padrão Mundial, aceito 
pela IALA, CIE e CEN.

ELETRÓNICA

No nosso Departamento 
de Eletrônica, trabalhamos 
sem parar para aplicar 
em nossos equipamentos 
os últimos avanços 
técnicos, tais como a 
incorporação de sistemas 
que empregam tecnologia 
de baixo consumo, com 
micro-controladores 
FLASH e tecnologia de 
Diodos Emissores de Luz.

Todas as especificações 
dos equipamentos 
eletrônicos possuem um 
alto grau de confiabilidade 
e robustez, garantindo 
um funcionamento 
seguro sob as condições 
ambientais mais adversas. 
Para assegurar o 
correto funcionamento, 
empregam-se diversos 
sistemas de controle em 
nossos equipamentos, 
inclusive circuitos 
duplicados e um elevado 
grau de proteção às 
entradas e saídas.

Todos os equipamentos 
fabricados atualmente 
estão prontos para ser 
conectados a qualquer 
sistema de controle 
remoto que proporcione 
supervisão à distância do 
estado do equipamento 
em tempo real.

Nosso próprio Sistema 
de Monitoramento & 
Controle Remoto pode 
ser facilmente adaptado 
a qualquer requisito do 
cliente. Nós também 
introduzimos em nosso 
equipamento a mais 
avançada tecnologia AIS.

Para o projeto, 
programação e 

subseqüente fabricação de 
equipamentos eletrônicos, 
empregamos o estado 
da arte em tecnologia 
de computação, em 
cooperação com o 
Instituto de Tecnología 
Eléctrica (ITE) da 
Universidade Politécnica 
de Valencia.
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Equipamentos para 
grandes faróis:

Sistemas rotativos 
eletrônicos sem 
engrenagens ou escovas.
Lentes diótricas em 
acrílico moldado de alto 
rendimento para sistemas 
rotativos.
Trocadores para lâmpadas 
de alta intensidade.
Lanternas visitáveis de 2 a 
4,2 m de diâmetro.
Torres reticuladas de aço 
até 40 metros de altura.

Sistemas de lanternas 
rotativas:

Lanternas rotativas de 
grande alcance (1 metro 
de diâmetro).
Lanternas rotativas 
compactas (300 e 500 mm 
de diâmetro)
Torres de plástico 
reforçado até 25 metros de 
altura.

Sistemas de lanternas 
para luzes rítmicas:

Lanternas de LED.
Lanternas de LED 
compactas, alimentadas 
por energia solar.
Lanternas de desenho 
robusto para bóias e 
faroletes.
Lanternas marítimas com 

lentes de metacrilato.
Eclipsores e trocadores de 
lâmpadas.
Torres de plástico 
reforçado e postes de aço 
galvanizado.

Bóias luminosas 
alimentadas com 
energia solar e demais 
sistemas flutuantes:
Bóias de polietileno 
rotomoldado até 2,5 
metros de diâmetro.
Bóias de elastômero até 3 
metros de diâmetro.
Bóias de aço até 3 metros 
de diâmetro.
Bóias articuladas.
Sistemas de fundeio 
normalizados ou especiais.

Outros sistemas 
luminosos:
Luzes de alinhamento.
Luzes de setor de alta 
definição.
Luzes de tráfego portuário.

Equipamentos de 
alimentação:
Kits solares para lanternas 
e faroletes.
Módulos fotovoltaicos.
Reguladores solares e 
contadores de ampères-
hora.
Sistemas solares 
adaptados às 
necessidades do cliente.

Baterias primárias e 
secundárias livres de 
manutenção.
Equipamentos para grupos 
motores-geradores.
Carregadores automáticos 
de baterias.
Estabilizadores de tensão 
de corrente alternada.
Conversores de corrente 
contínua para alternada.
Geradores eólicos.

Sistemas eletrônicos de 
auxílio à navegação
Sistemas de 
monitoramento e controle 
remoto.
Respondedores de radar 
ativos (RACON).
Sistemas AIS para 
sinalização.

Serviços gerais
Planejamento e 
financiamento de projetos.
Projetos complexos e 
soluções dedicadas.
Instalação e operação 
inicial.
Reformas e 
modernizações.
Treinamento e 
manutenção.
Serviços de engenharia 
marítima.
Equipamentos auxiliares e 
acessórios.

Produtos e 
serviços

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Engenharia Marítima

La Maquinista possui uma 
considerável história de 
muitos anos na execução 
de serviços marítimos e 
em terra, relacionados com 
Auxílios à Navegação. Para 
essa finalidade, dispomos 
do nosso Departamento 
de Engenharia & 
Arquitetura Marítima com 
mais de trinta anos de 
experiência.

La Maquinista é 
capaz de implementar 
serviços que requeiram 
técnicas modernas de 
gestão de projetos, 
que compreendam 
uma análise crítica 
abrangente e detalhada 
de cada solução, 
desde a fabricação de 
auxílios à navegação 
até a mobilização do 

La Maquinista também 
dispõe de instrutores para 
o treinamento de pessoal 
do cliente, em cargos 
de gerência, engenharia, 
e técnicos para garantir 
o bom funcionamento, 
serviço e manutenção 
de nossos sistemas de 
auxílio à navegação. 
No caso de grandes 
projetos, aconselhamos 
aos nossos clientes 
e ao seu pessoal que 
assistam a um treinamento 
intensivo em nossas 
dependências, antes da 
execução da instalação 

Planejamento e 
Financiamento de 
Projetos

As equipes técnicas de La 
Maquinista podem auxiliar 
e assessorar Autoridades 
Portuárias e de Sinalização 
Náutica em uma completa 
gama de assuntos, 
inclusive aspectos técnicos 
e financeiros, de modo 
a determinar a melhor 
maneira de financiar cada 
projeto.

pessoal técnico de La 
Maquinista para instalação 
e operação inicial no 
local. Isto assegura uma 
execução eficaz desde 
o planejamento inicial 
até a instalação final e 
operação inicial, quando 
se faz a recepção definitiva 
da instalação e seus 
equipamentos, por parte 
do cliente.

e início da operação dos 
equipamentos. Caso seja 
necessário, La Maquinista 
pode encarregar-se da 
manutenção e operação 
durante um período fixo, 
caso o contrato assim o 
estabeleça. Este recurso 
é especialmente útil 
quando o cliente prefere 
contratar esses serviços. 
Para isso, também 
dispomos de uma ampla 
gama de equipamentos 
suplementares e 
acessórios de reposição.

Treinamento, manutenção e 
operação.

Capacidade de fornecer serviços e 
projetos completos

Projetos Complexos e Soluções 
Dedicadas

http://www.lmvsa.com
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A Maquinista Valenciana 
está especializada desde 
suas origens na restauração 
e renovação de Faróis 
históricos e atuais de 
desenho clássico. Dispondo 
para isso de uma completa 
gama de produtos, entre os 
que destacam:

Óticas acrílicas moldadas •	
de alto rendimento e 360 
mm de distância focal 
que permitem alcances 
nominais de até 28 milhas 
náuticas.
Trocadores automáticos de •	
lâmpadas com capacidade 
para lâmpadas halógenas 
e de descarga de até 
2.000 W.
Pedestais giratórios de •	
baixo consumo com 
capacidade para suportar 
óticas de até 1.000 kg de 
de peso
Lanternas visitáveis de •	
desenho clássico de até 
4,2 metros diâmetro
Quadros de controle e •	
manobra específicos 
preparados para sua 
conexão direta ao sistema 
de monitoração.

Oferecemos um serviço 
completo na renovação 
de faróis, desde a solução 
luminosa mais adequada 
utilizando os sistemas óticos 
existentes, a automatização 
e monitoração, até a 
renovação completa dos 
sistemas com a instalação 
da lanterna visitável mais 
adequada às características 
do edifício do farol.

A grande vocação e 
experiência de nossa equipe 
técnica, a certificação de 
qualidade ISO9001:2000 e 
ser membros industriais da 
IALA desde faz mais de 25 
anos avalizam a fiabilidade 
equalidade de nossos 
trabalhos.

Restauração e 
renovação de 
faróis

Farol de Candelaria 
Autoridade Portuaria Ferrol 
2.000 (Espanha)

Farol do Cima.
Direção de Farois (Portugal)

Farol de Ilha Mouro
Autoridade Portuaria Santander 2.004 (Espanha)

Farol de Cabo Branco Porto 
Autonomo de Nouadhibou 
2.009 (Mauritânia)
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CONTROLE DE 
QUALIDADE

La Maquinista 
Valenciana dispõe de um 
sistema de gestão da 
qualidade para projeto, 
fabricação, instalação e 
comercialização de faróis 
e sinais marítimos e fluviais 
de auxílio à navegação. 
Esse sistema está em 
conformidade com as 
exigências da Norma 
ISO 9001:2000, segundo 
atesta a certificação 
emitida pelo Bureau Veritas 
Quality International para a 
nossa empresa.

Os sistemas de projeto 
e fabricação de nossos 
produtos garantem uma 
alta confiabilidade e 
disponibilidade mesmo 
nas mais adversas 
condições marítimas, 
o que se consegue 
mediante a combinação 
da simplicidade de projeto 
com a vanguarda da 
tecnologia.

Nossos programas de 
treinamento, pesquisa 
e desenvolvimento nos 
permitem oferecer a 
nossos clientes uma 
melhora contínua nos 
equipamentos fornecidos.

Todos os produtos prontos 
e seus componentes 
passam por diferentes 
controles de qualidade 
durante o processo de 
fabricação, a fim de 
garantir que somente 
aqueles que atendam aos 
requisitos especificados 
sejam fornecidos aos 
clientes.

Nos entendemos 
a qualidade como 
compromisso nosso para 
a satisfação dos requisitos 
de nossos clientes. 
Naqueles casos em que a 
complexidade dos projetos 
assim o requer, atuamos 
em colaboração com 
Sociedades de Inspeção 
tais como o Bureau 
Veritas, com o propósito 
de elaborar planos de 
verificação e certificação 
complementares que 
garantam a funcionalidade 
correspondente a cada 
caso.

Calidade
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BSL120 • Lanterna SoLar CompaCta de Led

Lanternas destelladoras de LEDs

a BSL120 é uma lanterna marítima de luzes 
rítmicas que utiliza diodos Led, compacta, robusta, 
leve, dotada de alimentação autônoma e projetada 
para alcançar uma elevada eficácia luminosa com 
baixo custo e pouca manutenção. 
É ideal para instalações até 3,5 milhas náuticas 
de alcance. a distribuição dos módulos a torna 
adequada para instalações flutuantes. a lanterna 
emprega uma lente difusora de 120 mm de 
diâmetro e condensador interno de alta qualidade 
ótica. a base da lanterna é feita de composto 
plástico de alta qualidade, proporcionando uma 
excepcional durabilidade e resistência. 
os módulos solares são resistentes e compactos. 
Isto resulta em baixo custo de instalação e 
manutenção, e longa vida útil em serviço, nas 
severas condições operacionais do ambiente 
marinho.

Características

• Lente moldada em acrílico (metacrilato) de alto desempenho, estabilizada contra radiação UV.
• Luzes disponíveis nas cores: branca, encarnada, verde ou amarela (conforme recomendações 

da IaLa).
• Base moldada em composto de poliamida e fibra de vidro de alta qualidade, com elevada resistência 

ao ambiente marinho.
• Fonte luminosa formada por uma coroa, de 20 a 24 diodos Led de alta intensidade.
• eclipsor deS10, controlado por microprocessador.
• Flange selado por anel de vedação.
• módulo solar monocristalino de 2,5 W.
• Bateria selada, de eletrólito absorvido (aGm-absorbed Glass mat) dentro da base da lanterna, 

totalmente livre de manutenção.
• Fixação da vedação por parafusos de aço inoxidável.
• Conector para carregar a bateria e programação.

CatÁLoGo CorporatIVo

opções

• monitoramento e telecontrole.
• Cabo de comunicação deS-Com / Software de 

programação prodeS.
• possivilidade de programação do ritmo de 

lampejos e funções básicas por meio de 
comando universal Ir.
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especificações técnicas 

• alcance luminoso nominal superior 3,5 milhas náuticas (t = 0,74)
• Lente de cobertura prismática vertical padronizada, com 120 mm de diâmetro, estabilizada contra 

radiação ultravioleta.
• Lentes interiores condensadoras de alta precisão para cada coroa de diodos Led.
• divergência vertical de 8 a 10 graus, a 50% da intensidade de pico.
• especialmente recomendada para balizamento de canais, píeres, obstáculos, estruturas, fazendas de 

piscicultura...
• Ideal para bóias, por manter elevada visibilidade sob altas inclinações angulares.
• Boa resistência a impactos.
• Vida operacional dos Leds superior a 100.000 horas.
• Base de montagem para 3 ou 4 parafusos distribuídos uniformemente sobre um círculo de 200 mm 

de diâmetro.
• Cores disponíveis: branca, encarnada, verde e amarela.
• Cor azul disponível sob encomenda.
• Bateria selada, livre de manutenção de 6 V / 12 ah C20

• também disponível na versão com bateria de 6 V e uma corrente total de 24 ah
• módulo fotovoltaico de 16 células de silício, com 6 V / 2,5 W.
• Válvula de ventilação.
• Sistema magnético de desconexão para armazenamento e transporte.
• programação externa por meio de infravermelho.
• Grau de estanqueidade de luminosidade e sistema de controle: Ip-67
• Compatibilidade eletromagnética 
• peso neto:

Versão 12 ah: 6 kg
Versão 24 ah: 8 kg

• embalagem: 30 x 30 x 45 cm (0,04 m3).
Versão 12 ah: 8 kg
Versão 24 ah: 10 kg

Cor
Alcance Nominal

Io Cd MN

Branca 25 3,5

Verde 25 3,5

Encarnada 25 3,5

Amarela 25 3,5

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]

http://www.lmvsa.com
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BXL120 • LANTERNA SOLAR COMPACTA DE LED

Lanternas destelladoras de LEDs

A BXL120 é uma lanterna marítima de luzes 
rítmicas que utiliza diodos LED, compacta, robusta, 
leve, dotada de alimentação autônoma e projetada 
para alcançar uma elevada eficácia luminosa com 
baixo custo e pouca manutenção. 
É ideal para instalações até 6 milhas náuticas 
de alcance, especialmente em balizamentos 
flutuantes, devido à distribuição de seus módulos 
solares. Dispõe de uma lente difusora de 120 mm 
de diâmetro e condensadores interiores de alta 
qualidade ótica. A base da lanterna é fabricada 
em composto plástico de excepcional resistência 
e durabilidade. Os módulos solares formam um 
conjunto rígido e compacto ao redor da base. 
Com tudo isso, se obtém um baixo custo de 
instalação e manutenção, e uma extraordinária vida 
útil em serviço, nas duras condições do ambiente 
marinho.

Características

• Lente moldada em acrílico (metacrilato) de alto desempenho, estabilizada contra radiação UV
• Luzes disponíveis nas cores: branca, encarnada, verde ou amarela (conforme Recomendações 

da IALA)
• Base moldada em composto de poliamida e fibra de vidro de alta resistência ao ambiente marinho. 
• Fonte luminosa formada por uma ou duas coroas, cada uma com 30 a 32 diodos LED de alta 

ntensidade.
• Eclipsor DES10, controlado por microprocessador, com 256 características programáveis.
• Junção da lente à base totalmente selada por anel de vedação.
• Dispõe de quatro módulos fotovoltaicos dispostos em torno da base da lanterna.
• Bateria selada, de eletrólito absorvido (AGM-Absorbed Glass Mat) dentro da base da lanterna, 

totalmente livre de manutenção.
• Regulagem de carga da bateria, que otimiza a vida útil da mesma.
• Montada com parafusos de aço inoxidável.
• Programação remota por infravermelho.
• Conector para carregar a bateria e programação.

Opções

• Sincronizador SYNC-GPS
• Monitoramento e telecontrole.
• Modem de comunicação GSM/GPRS
• Cabo de comunicação DES-COM / Software de programação ProDES
• Possivilidade de programação do ritmo de lampejos e funções básicas por meio de comando 

universal IR
• Versão XL disponível incluindo sistema de energia solar:

• 4 painéis solares 10 W
• 1 bateria de 26 Ah / 12 V

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações técnicas 

• Alcance luminoso nominal de até 6 milhas náuticas (T = 0,74)
• Lente de prismas verticais, com 120 mm de diâmetro, estabilizada contra radiação ultravioleta.
• Lentes interiores condensadoras de alta precisão para cada coroa de diodos LED (máximo de duas 

unidades)
• Divergência vertical de 8 a 10 graus, a 50% da intensidade de pico.
• Especialmente recomendada para balizamento de canais, molhes, obstáculos, estruturas, fazendas 

de piscicultura...
• Muito adequada para bóias devido à sua grande divergência vertical.
• Boa resistência a impactos.
• Vida operacional dos LEDs superior a 100.000 horas.
• Base de montagem para 3 ou 4 parafusos distribuídos uniformemente sobre um círculo de 200 mm 

de diâmetro.
• Cores disponíveis: branca, encarnada, verde e amarela.
• Cor azul disponível sob encomenda.
• Bateria selada, livre de manutenção de 12 V / 12 Ah C20

• Quatro módulos fotovoltaicos de 36 células de silício, com 12 V / 5 W cada um, em posição vertical.
• Programação remota por meio de infravermelho.
• Grau de estanqueidade de luminosidade e sistema de controle: IP-68
• Compatibilidade eletromagnética 
• Peso líquido:  12,8 kg

   22,5 kg (Versão XL)
• Embalagem:  50 x 50 x 60 cm (0,15 m3) 14 kg

   45 x 45 x 87 cm (0,176 m3) 23,5 kg (Versão XL)

Cor

Alcance Nominal

1 coroa 2 coroas

Io (Cd) MN Io (Cd) MN

Branca 86 5,1 172 6,2

Verde 78 5 156 6

Encarnada 82 5,1 164 6,1

Amarela 70 4,8 140 5,9

Versão XL

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BXL120-HI • LANTERNA SOLAR COMPACTA DE LEDS ALTA INTENSIDADE

Lanternas destelladoras de LEDs

A BXL120-HI é uma lanterna marítima de luzes 
rítmicas que utiliza diodos LED, compacta, robusta, 
leve, dotada de alimentação autônoma e projetada 
para alcançar uma elevada eficácia luminosa com 
baixo custo e pouca manutenção.

É ideal para instalações até 10 milhas náuticas 
de alcance, especialmente em balizamentos 
flutuantes, devido à distribuição de seus módulos 
solares. Dispõe de uma lente difusora de 120 mm 
de diâmetro e condensadores interiores de alta 
qualidade ótica. A base da lanterna é fabricada 
em composto plástico de excepcional resistência 
e durabilidade. Os módulos solares formam um 
conjunto rígido e compacto ao redor da base.
Com tudo isso, se obtém um baixo custo de 
instalação e manutenção, e uma extraordinária vida 
útil em serviço, nas duras condições do ambiente 
marinho.

Características

• Lente moldada em acrílico (metacrilato) de alto desempenho, estabilizada contra radiação UV.
• Luzes disponíveis nas cores: branca, encarnada, verde ou amarela (conforme Recomendações 

da IALA)
• Base moldada em composto de poliamida e fibra de vidro de alta resistência ao ambiente marinho. 
• Fonte luminosa formada por uma ou duas coroas de diodos LED de alta intensidade.
• Eclipsor DES10, controlado por microprocessador, com 256 características programáveis.
• Junção da lente à base totalmente selada por anel de vedação.
• Dispõe de quatro módulos fotovoltaicos dispostos em torno da base da lanterna.
• Bateria selada, de eletrólito absorvido (AGM-Absorbed Glass Mat) dentro da base da lanterna, 

totalmente livre de manutenção.
• Regulagem de carga da bateria, que otimiza a vida útil da mesma.
• Montada com parafusos de aço inoxidável.
• Programação remota por infravermelho.
• Bujão da fotocélula totalmente selado (rosca de ¾”), com máxima durabilidade em serviço, montado 

na base da lanterna.
• Conector para carregar a bateria e programação.

Opções

• Sincronizador SYNC-GPS
• Monitoramento e telecontrole.
• Modem de comunicação GSM/GPRS
• Cabo de comunicação DES-COM / Software de programação ProDES
• Possivilidade de programação do ritmo de lampejos e funções básicas por meio de comando 

universal IR
• Versão XL disponível com:

• 4 painéis solares 10 W
• 1 bateria de 26 Ah / 12 V
• Até três coroas LED

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações técnicas 

• Alcance nominal de até 10 milhas náuticas (T=0,74)
• Lente de prismas verticais, com 120 mm de diâmetro, estabilizada contra radiação ultravioleta.
• Lentes interiores condensadoras de alta precisão para cada diodo LED (máximo de 2 unidades)
• Divergência vertical de 10 graus, a 50% da intensidade de pico.
• Especialmente recomendada para balizamento de canais, molhes, obstáculos, estruturas, fazendas 

de piscicultura...
• Muito adequada para bóias devido à sua grande divergência vertical.
• Boa resistência a impactos.
• Base de montagem para 3 ou 4 parafusos distribuídos uniformemente sobre um círculo de 200 mm 

de diâmetro.
• Cores disponíveis: branca, encarnada, verde e amarela.
• Cor azul disponível sob encomenda.
• Bateria selada, livre de manutenção de 12 V / 12 Ah C20

• Quatro módulos fotovoltaicos de 36 células de silício, com 12 V / 5 W cada um, em posição vertical.
• Programação remota por meio de infravermelho.
• Grau de estanqueidade de luminosidade e sistema de controle: IP-68
• Compatibilidade eletromagnética 
• Peso líquido:  12,8 kg

   22,5 kg (Versão XL)
• Embalagem:  50 x 50 x 60 cm (0,15 m3) 14 kg

   45 x 45 x 87 cm (0,176 m3) 23,5 kg (Versão XL)

Versão XL

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]

Cor

Intensidad / Alcance Nominal DV 8º

1 Coroa 2 Coroas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Branca 420 7,7 840 9

Verde 438 7,8 876 9,1

Encarnada 340 7,1 680 8,6

Amarela 285 7 570 8,3

Cor

Intensidad / Alcance Nominal DV 4º

1 Coroa 2 Coroas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Branca 755 8,8  1.510     10,1

Verde 507 8  1.014     9,3

Encarnada 429 7,7 858 9

Amarela 402 7,6 804 8,9



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BPK120 • Lanterna MarítiMa aUtOaLiMentaDa De LeD

a BPK120 é uma lanterna marítima de luzes 
rítmicas, de LeDs, compacta, leve e robusta 
e que opera com alimentação autônoma. Foi 
especialmente projetada para alcançar uma 
grande eficácia luminosa com baixo custo e 
reduzida necessidade de manutenção.
É ideal para instalações de ate 6 milhas náuticas 
de alcance.

Dispõe de uma lente difusora de 120 mm 
de diâmetro e condensadores interiores de 
alta qualidade ótica. a base da lanterna é 
fabricada em composto plástico de excepcional 
resistência e durabilidade. todas essas 
características proporcionam baixo custo de 
instalação e manutenção, e vida útil em serviço 
extraordinariamente longa, nas duras condições 
do ambiente marinho.

Características

• Fonte luminosa formada por uma ou duas coroas de diodos LeD de alta intensidade.
• Lente de alto rendimento moldada em acrílico (metacrilato), estabilizada contra raios ultravioleta.
• Disponível nas cores branca, encarnada, verde ou amarela (conforme as recomendações da iaLa).
• Base de alta resistência ao ambiente marinho, fabricada em composto plástico (poliamida e fibra de 

vidro).
• eclipsor modelo DeS10, controlado por microprocessador, com 256 características luminosas 

selecionáveis e com regulador de carga solar incorporado.
• tampa com anel de vedação para garantir a estanqueidade.
• até quatro módulos fotovoltaicos montados em torno da base da lanterna.
• Bateria selada de eletrólito absorvido (aGM-absorbed Glass Mat) instalada dentro da base da 

lanterna, totalmente livre de manutenção.
• regulagem de carga da bateria, para otimizar a vida útil da mesma.
• Fechamento anti-vandalismo mediante parafusos de aço inoxidável.

Opções

• Sincronizador SYnC-GPS.
• Monitoramento e telecontrole.
• Modem de comunicação GSM/GPrS.
• Cabo de comunicação DeS-COM / Software de 

programação ProDeS.
• Possivilidade de programação do ritmo de lampejos e 

funções básicas por meio de comando universal ir.

Lanternas destelladoras de LEDs
CatÁLOGO COrPOratiVO
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especificações técnicas 

• alcance nominal de até 6 milhas náuticas (t=0,74)
• Lente de prismas verticais, com 120 mm de diâmetro, estabilizada contra raios ultravioleta.
• Lentes condensadoras interiores de alta precisão para cada coroa LeD.
• Divergência vertical a 50% da intensidade de pico: 8º 
• especialmente recomendada para balizamento de canais, molhes, obstáculos, estruturas, instalações 

de piscicultura...
• Muito adequada a bóias devido à sua grande divergência vertical.
• Boa resistência a impactos.
• Base de montagem para três ou quatro parafusos distribuídos regularmente sobre uma circunferência 

de 200 mm de diâmetro.
• Cores disponíveis: branca, encarnada, verde e amarela.
• Cor azul disponível sob encomenda.
• Bateria selada, livre de manutenção de 12 V / 55 ah C20

• Máximo de quatro módulos fotovoltaicos de 12 V / 5 W -10W cada um.
• Grau de estanqueidade de luminosidade e sistema de controle: iP-67.
• Compatibilidade eletromagnética .
• Peso líquido: 28 kg

Cor

Alcance Nominal

1 coroa 2 coroas

Io (Cd) MN Io (Cd) MN

Branca 86 5,1 172 6,2

Verde 78 5 156 6

Encarnada 82 5,1 164 6,1

Amarela 70 4,8 140 5,9

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BPK120-HI • LANTERNA MARÍTIMA AUTOALIMENTADA DE LED  
 ALTA INTENSIDADE

A BPK120-HI é uma lanterna marítima de luzes 
rítmicas, de LEDs, compacta, leve e robusta 
e que opera com alimentação autônoma. Foi 
especialmente projetada para alcançar uma 
grande eficácia luminosa com baixo custo e 
reduzida necessidade de manutenção.
É ideal para instalações de ate  milhas náuticas 
de alcance.

Dispõe de uma lente difusora de 120 mm 
de diâmetro e condensadores interiores de 
alta qualidade ótica. A base da lanterna é 
fabricada em composto plástico de excepcional 
resistência e durabilidade. Todas essas 
características proporcionam baixo custo de 
instalação e manutenção, e vida útil em serviço 
extraordinariamente longa, nas duras condições 
do ambiente marinho.

Características

• Fonte luminosa formada por uma ou duas coroas de diodos LED de alta intensidade.
• Lente de alto rendimento moldada em acrílico (metacrilato), estabilizada contra raios ultravioleta.
• Disponível nas cores branca, encarnada, verde ou amarela (conforme as Recomendações da IALA).
• Base de alta resistência ao ambiente marinho, fabricada em composto plástico (poliamida e fibra de 

vidro).
• Eclipsor modelo DES10, controlado por microprocessador, com 256 características luminosas 

selecionáveis e com regulador de carga solar incorporado.
• Tampa com anel de vedação para garantir a estanqueidade.
• Até quatro módulos fotovoltaicos montados em torno da base da lanterna.
• Bateria selada de eletrólito absorvido (AGM-Absorbed Glass Mat) instalada dentro da base da 

lanterna, totalmente livre de manutenção.
• Regulagem de carga da bateria, para otimizar a vida útil da mesma.
• Fechamento anti-vandalismo mediante parafusos de aço inoxidável.

Opções

• Sincronizador SYNC-GPS.
• Monitoramento e telecontrole.
• Modem de comunicação GSM/GPRS.
• Cabo de comunicação DES-COM / Software de 

programação ProDES.
• Possivilidade de programação do ritmo de lampejos e 

funções básicas por meio de comando universal IR.

Lanternas destelladoras de LEDs
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações técnicas 

• Alcance nominal de até 8 milhas náuticas (T=0,74)
• Lente de prismas verticais, com 120 mm de diâmetro, estabilizada contra raios ultravioleta.
• Lentes condensadoras interiores de alta precisão para cada diodo LED (máximo de 8 unidades).
• Divergência vertical a 50% da intensidade de pico: 8º 
• Especialmente recomendada para balizamento de canais, molhes, obstáculos, estruturas, instalações 

de piscicultura...
• Muito adequada a bóias devido à sua grande divergência vertical.
• Boa resistência a impactos.
• Base de montagem para três ou quatro parafusos distribuídos regularmente sobre uma circunferência 

de 200 mm de diâmetro.
• Cores disponíveis: branca, encarnada, verde e amarela.
• Cor azul disponível sob encomenda.
• Bateria selada, livre de manutenção de 12 V / 55 Ah C20

• Máximo de quatro módulos fotovoltaicos de 12 V / 5 W -10W cada um.
• Grau de estanqueidade de luminosidade e sistema de controle: IP-67.
• Compatibilidade eletromagnética .
• Peso líquido: 28 kg

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]

Cor

Intensidad / Alcance Nominal DV 8º

1 Coroa 2 Coroas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Branca 420 7,7 840 9

Verde 438 7,8 876 9,1

Encarnada 340 7,1 680 8,6

Amarela 285 7 570 8,3

Cor

Intensidad / Alcance Nominal DV 4º

1 Coroa 2 Coroas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Branca 755 8,8  1.510     10,1

Verde 507 8  1.014     9,3

Encarnada 429 7,7 858 9

Amarela 402 7,6 804 8,9



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BKL120	•	LANTERNA	SOLAR	DE	LEDS

Lanternas destelladoras de LEDs

A BKL120 é uma lanterna marítima de 
luzes rítmicas que utiliza diodos LED, 
compacta, robusta, leve, dotada de 
alimentação autônoma e projetada para 
alcançar uma elevada eficácia luminosa 
com baixo custo e pouca manutenção.É 
ideal para instalações até 6 milhas náuticas 
de alcance.
Dispõe de uma lente difusora de cobertura, 
com prismas verticais, de 120 mm de 
diâmetro e condensadores interiores 
moldados com alta qualidade e precisão. A 
base da lanterna é fabricada em composto 
plástico moldado de alta qualidade, com 
excepcional resistência e durabilidade.
Isto proporciona baixo custo de instalação 
e manutenção, e vida útil em serviço 
extraordinariamente longa, nas duras 
condições do ambiente marinho.

Características

Fonte luminosa formada por uma  ou duas coroas, cada uma com 30 a 32 diodos LED de alta •	
intensidade.
Lente moldada em acrílico (metacrilato) de alto desempenho, estabilizada contra radiação UV.•	
Luzes disponíveis nas cores: branca, encarnada, verde ou amarela (conforme Recomendações •	
da IALA).
Base moldada em composto de poliamida e fibra de vidro de alta qualidade. •	
Eclipsor DES10, controlado por microprocessador e com regulagem via Modulação por Largura de •	
Pulsos (PWM), programável por micro-chaves, 256 características luminosas selecionáveis, com 
regulador de recarga solar incorporado.
Espanta pássaros integrado.•	
Flange selado por anel de vedação.•	
Vida útil em serviço insuperável.•	
Um ou dois módulos fotovoltaicos de 36 células de silício e 12 V / 5 W.•	
Bateria selada, de eletrólito absorvido (AGM-Absorbed Glass Mat) dentro da base da lanterna, •	
totalmente livre de manutenção.
Regulagem de carga para otimizar a vida da bateria.•	
Fixação da vedação por parafusos de aço inoxidável.•	
Conector para carregar a bateria e programação.•	

Opções

Sincronizador SYNC-GPS•	
Monitoramento e telecontrole•	
Cabo de comunicação DES-COM / Software de programação ProDES•	
Possivilidade de programação do ritmo de lampejos e funções básicas por meio de comando •	
universal IR

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações técnicas 

Alcance luminoso nominal de até 6 milhas náuticas (T = 0,74)•	
Lente de prismas verticais, padronizada, com 120 mm de diâmetro, estabilizada contra radiação •	
ultravioleta.
Lentes interiores condensadoras de alta precisão (máximo de oito unidades).•	
Divergência vertical a 50% da intensidade de pico: 8º - 10º.•	
Amplamente utilizada em sinalização de curto alcance, inclusive no balizamento de canais, píeres, •	
molhes, obstáculos, estruturas, fazendas de piscicultura...
Muito adequada para bóias, por manter a visibilidade sob elevados ângulos de inclinação.•	
Boa resistência a impactos.•	
Vida operacional dos LEDs > 100.000 horas.•	
Base de montagem para 3 ou 4 parafusos distribuídos uniformemente sobre um círculo de 200 mm •	
de diâmetro.
Cores disponíveis: branca, encarnada, verde e amarela.•	
Cor azul disponível sob encomenda.•	
Bateria selada, livre de manutenção de 12 V / 12 Ah C•	 20

Um ou dois módulos fotovoltaicos de 12 V / 5 W cada um.•	
Grau de estanqueidade de luminosidade e sistema de controle: IP-67.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso liquido: 10 kg•	
Embalaje: 1 painel solar: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m•	 3) 11 kg 
     2 painéis solares: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m3) 14 kg

Cor

Alcance Nominal

1 coroa 2 coroas

Io (Cd) MN Io (Cd) MN

Branca 86 5,1 172 6,2

Verde 78 5 156 6

Encarnada 82 5,1 164 6,1

Amarela 70 4,8 140 5,9

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BKL120-HI • LANTERNA SOLAR DE LEDS ALTA INTENSIDADE

Lanternas destelladoras de LEDs

A BXL120-HI é uma lanterna marítima 
de luzes rítmicas que utiliza diodos LED, 
compacta, robusta, leve, dotada de 
alimentação autônoma e projetada para 
alcançar uma elevada eficácia luminosa 
com baixo custo e pouca manutenção.
É ideal para instalações até 10 milhas 
náuticas de alcance, especialmente 
em balizamentos flutuantes, devido à 
distribuição de seus módulos solares. 
Dispõe de uma lente difusora de 120 mm 
de diâmetro e condensadores interiores 
de alta qualidade ótica. A base da lanterna 
é fabricada em composto plástico de 
excepcional resistência e durabilidade.
Com tudo isso, se obtém um baixo custo 
de instalação e manutenção, e uma 
extraordinária vida útil em serviço, nas 
duras condições do ambiente marinho.

Características

• Fonte luminosa formada por uma ou duas coroas de quatro diodos LED de alta intensidade.
• Lente de alto rendimento moldada em acrílico (metacrilato), estabilizada contra raios ultravioleta.
• Disponível nas cores branca, encarnada, verde ou amarela (conforme as Recomendações da IALA).
• Base de alta resistência ao ambiente marinho, fabricada em composto plástico (poliamida e fibra de 

vidro).
• Eclipsor modelo DES10, controlado por microprocessador, com 256 características luminosas 

selecionáveis e com regulador de carga solar incorporado.
• Tampa com anel de vedação para garantir a estanqueidade.
• Um ou dois módulos fotovoltaicos de 36 células de silício e 12 V / 5 W.
• Bateria selada, de eletrólito absorvido (AGM-Absorbed Glass Mat) dentro da base da lanterna, 

totalmente livre de manutenção.
• Regulagem de carga para otimizar a vida da bateria.
• Fixação da vedação por parafusos de aço inoxidável.
• Conector para carregar a bateria e programação.

Opções

• Sincronizador SYNC-GPS.
• Monitoramento e telecontrole.
• Cabo de comunicação DES-COM / Software de 

programação ProDES.
• Possivilidade de programação do ritmo de 

lampejos e funções básicas por meio de 
comando universal IR.

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

• Alcance luminoso nominal de até 10 milhas náuticas (T = 0,74).
• Lente de prismas verticais, padronizada, com 120 mm de diâmetro, estabilizada contra radiação 

ultravioleta.
• Lentes interiores condensadoras de alta precisão (máximo de oito unidades).
• Divergência vertical a 50% da intensidade de pico: 8º - 10º.
• Amplamente utilizada em sinalização de curto alcance, inclusive no balizamento de canais, píeres, 

molhes, obstáculos, estruturas, fazendas de piscicultura...
• Muito adequada para bóias, por manter a visibilidade sob elevados ângulos de inclinação.
• Boa resistência a impactos.
• Base de montagem para 3 ou 4 parafusos distribuídos uniformemente sobre um círculo de 200 mm 

de diâmetro.
• Cores disponíveis: branca, encarnada, verde e amarela.
• Cor azul disponível sob encomenda.
• Bateria selada, livre de manutenção de 12 V / 12 Ah C20

• Um ou dois módulos fotovoltaicos de 12 V / 5 W cada um.
• Grau de estanqueidade de luminosidade e sistema de controle: IP-67.
• Compatibilidade eletromagnética 
• Peso liquido: 10 kg
• Embalaje: 1 painel solar: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m3) 11 kg

     2 painéis solares: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m3) 14 kg

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]

Cor

Intensidad / Alcance Nominal DV 8º

1 Coroa 2 Coroas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Branca 420 7,7 840 9

Verde 438 7,8 876 9,1

Encarnada 340 7,1 680 8,6

Amarela 285 7 570 8,3

Cor

Intensidad / Alcance Nominal DV 4º

1 Coroa 2 Coroas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Branca 755 8,8  1.510     10,1

Verde 507 8  1.014     9,3

Encarnada 429 7,7 858 9

Amarela 402 7,6 804 8,9



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BDL120	•	LANTERNA	MARINA	DE	LEDS

Lanternas destelladoras de LEDs

A BDL120 é uma lanterna marítima de 
luzes rítmicas, compacta, leve e robusta, 
especialmente projetada para operar com alta 
eficiência, baixo custo e pouca manutenção.
É ideal para instalações de baixo consumo, com 
curto e médio alcance, costeiras e marítimas.
Possui lente difusora de cobertura, com prismas 
verticais, padronizada, de 120 mm de diâmetro 
e condensadores interiores moldados com alta 
qualidade e precisão, um para cada coroa de 
LEDs.
A base da lanterna é fabricada em composto 
plástico moldado de alta qualidade, com 
excepcional resistência e durabilidade. 
Isto proporciona baixo custo de instalação 
e manutenção, e vida útil em serviço 
extraordinariamente longa, nas duras condições 
do ambiente marinho.

Características

Lente moldada em acrílico (metacrilato) de alto desempenho, estabilizada contra radiação UV.•	
Luzes disponíveis nas cores: branca, encarnada, verde ou amarela (conforme Recomendações •	
da IALA).
Base moldada em composto de poliamida e fibra de vidro de alta qualidade, bastante resistente ao •	
ambiente marinho. 
Fonte luminosa formada por uma a oito coroas, cada uma com 30 a 32 diodos LED de alta •	
intensidade.
Eclipsor DES33, controlado por microprocessador e com regulagem via Modulação por Largura de •	
Pulsos (PWM), programável por micro-chaves, 256 características luminosas selecionáveis, com 
regulador de recarga solar incorporado.
Espanta pássaros integrado.•	
Abertura com dobradiça para facilidade de acesso em serviço.•	
Fechamento através de parafusos de aço inoxidável, de fácil acesso.•	
Flange selado por anel de vedação.•	
Vida útil em serviço insuperável, com fixação da fotocélula absolutamente selada (bujão de rosca ¾”) •	
montada na base da lanterna.

Opções

Sincronizador SYNC-GPS.•	
Monitoramento e telecontrole.•	
Cabo de comunicação DES-COM / Software de •	
programação ProDES.
Modem de comunicação GSM/GPRS.•	

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance luminoso nominal de até 8 milhas náuticas (T = 0,74)•	
Lente de prismas verticais, padronizada, com 120 mm de diâmetro, estabilizada contra radiação •	
ultravioleta.
Lentes interiores condensadoras de alta precisão (máximo de 8 unidades).•	
Consumo para cada coroa de LED (acesa): 300 mA•	
Ideal para bóias alimentadas por energia solar e instalações costeiras remotas.•	
Divergência vertical a 50% da intensidade de pico: 8º - 10º.•	
Amplamente utilizada em sinalização de curto alcance, inclusive no balizamento de canais, píeres, •	
molhes, obstáculos, estruturas, fazendas de piscicultura...
Ideal para bóias, por manter a visibilidade sob elevados ângulos de inclinação.•	
Boa resistência a impactos.•	
Vida operacional dos LEDs > 100.000 horas.•	
Base de montagem para 3 ou 4 parafusos distribuídos uniformemente sobre um círculo de 200 mm •	
de diâmetro.
Cores disponíveis: branca, encarnada, verde e amarela.•	
Cor azul disponível sob encomenda.•	
Grau de estanqueidade de luminosidade e sistema de controle: IP-67.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso líquido: 4,5 kg•	
Dados para transporte: 31 x 30 x 45 cm (0,04 m•	 3) 5,5 kg Caixa de papelão.

Cor
Intensidade (Cd)

1 coroa 2 coroas 3 coroas 4 coroas 5 coroas 6 coroas 7 coroas 8 coroas

Branca 86 172 258 344 430 516 602 688

Verde 78 156 234 312 390 468 546 624

Encarnada 82 164 246 328 410 492 574 656

Amarela 70 140 210 280 350 420 490 560

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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BDL120-HI • LANTERNA MARINA DE LEDS ALTA INTENSIDADE

Lanternas destelladoras de LEDs

A BDL120-HI é uma lanterna marítima de 
luzes rítmicas, compacta, leve e robusta, 
especialmente projetada para operar com alta 
eficiência, baixo custo e pouca manutenção.

É ideal para instalações até 10 milhas náuticas de 
alcance. Possui lente difusora de cobertura, com 
prismas verticais, padronizada, de 120 mm de 
diâmetro e condensadores interiores moldados 
com alta qualidade e precisão, um para cada 
diodo LED.

A base da lanterna é fabricada em composto 
plástico moldado de alta qualidade, com 
excepcional resistência e durabilidade. 
Isto proporciona baixo custo de instalação 
e manutenção, e vida útil em serviço 
extraordinariamente longa, nas duras condições 
do ambiente marinho.

Características

• Lente moldada em acrílico (metacrilato) de alto desempenho, estabilizada contra radiação UV.
• Luzes disponíveis nas cores: branca, encarnada, verde ou amarela (conforme Recomendações 

da IALA)
• Base moldada em composto de poliamida e fibra de vidro de alta qualidade, bastante resistente ao 

ambiente marinho. 
• Fonte luminosa formada por uma a três coroas, cada uma com 6 diodos LED de alta intensidade.
• Eclipsor DES33, controlado por microprocessador e com regulagem via Modulação por Largura de 

Pulsos (PWM), programável por micro-chaves, 256 características luminosas selecionáveis, com 
regulador de recarga solar incorporado.

• Abertura com dobradiça para facilidade de acesso em serviço.
• Fechamento através de parafusos de aço inoxidável, de fácil acesso.
• Flange selado por anel de vedação.
• Vida útil em serviço insuperável, com fixação da fotocélula absolutamente selada (bujão de rosca ¾”) 

montada na base da lanterna.

Opções

• Sincronizador SYNC-GPS.
• Monitoramento e telecontrole.
• Cabo de comunicação DES-COM / Software de programação ProDES
• Modem de comunicação GSM/GPRS

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

• Alcance luminoso nominal de até 10 milhas náuticas (T = 0,74)
• Lente de prismas verticais, padronizada, com 120 mm de diâmetro, estabilizada contra radiação 

ultravioleta.
• Lentes interiores condensadoras de alta precisão (máximo de 12 unidades)
• Consumo para cada coroa de LED (acesa): 500 mA
• Ideal para bóias alimentadas por energia solar e instalações costeiras remotas.
• Divergência vertical a 50% da intensidade de pico: 4º / 8º
• Amplamente utilizada em sinalização de curto alcance, inclusive no balizamento de canais, píeres, 

molhes, obstáculos, estruturas, fazendas de piscicultura...
• Ideal para bóias, por manter a visibilidade sob elevados ângulos de inclinação.
• Boa resistência a impactos.
• Base de montagem para 3 ou 4 parafusos distribuídos uniformemente sobre um círculo de 200 mm 

de diâmetro.
• Cores disponíveis: branca, encarnada, verde e amarela.
• Grau de estanqueidade de luminosidade e sistema de controle: IP-67
• Compatibilidade eletromagnética 
• Peso líquido: 4,5 kg
• Dados para transporte: 31 x 30 x 45 cm (0,04 m3) 5,5 kg Caixa de papelão.

Cor

Alcance Nominal  DV 8º

1 coroa 2 coroas

Io (Cd) MN Io (Cd) MN

Branca 420 7,7 840 9

Verde 438 7,8 876 9,1

Encarnada 340 7,1 680 8,6

Amarela 285 7 570 8,3

Cor

Alcance Nominal  DV 4º

1 coroa 2 coroas

Io (Cd) MN Io (Cd) MN

Branca 755 8,8 1510 10,1

Verde 507 8 1014 9,3

Encarnada 429 7,7 858 9

Amarela 402 7,6 804 8,9

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   
Lanternas destelladoras de LEDs

CATÁLOGO CORPORATIVO

BDL250 • LANTERNA MARINHA DE LEDS

A lanterna BDL250 é uma lanterna a lampejos 
de alto rendimento, versátil, robusta e ligeira de 
peso para lograr uma grande eficácia luminosa 
com baixo custo e baixa manutenção.

Ideal para instalações de médio alcance até 23 
milhas náuticas ( T=0,85)

Dispõe dum cobre lentes de 250 mm de 
diâmetro e lentes condensadoras de alta 
eficiência para cada LED.

A base da lanterna está feita de composite 
de alta qualidade dando lhe uma Resistência 
excepcional e grande durabilidade.
Com isto consegue se um baixo custo de 
Instalação e manutenção assim como uma 
extraordinária vida em serviço em ambiente 
marinho baixo duras condiciones.

Opciones

• Sincronizador SYNC-GPS
• Modem GSM/GPRS
• Monitoração e telecontrole.
• Cabo de comunicações DES-COM/Software de programação ProDES

Características

• Cobre lente moldado de policarbonato de alto rendimento, estabilizado contra os raios ultravioleta.
• Disponível nas cores branco, encarnado, verde ou âmbar (de acordo as recomendações da IALA)
• Base fabricada em composite (poliamida e fibra de vidro) de alta resistência ao ambiente marinho.
• Fonte luminosa formada por 1 até 5 coroas de 15 diodos de leds de alta intensidade cada uma.
• Eclipsor modelo DES-33 controlado por microprocessador com 256 ritmos selecionáveis.
• Espanta pássaros integrado.
• Apertura da lanterna mediante bisagra para um fácil acesso de serviço.
• Fechamento mediante parafusos de aço inoxidável.
• Brida com junta torica de estanqueidade.
• Casquilho da fotocélula totalmente selado (rosca ¾”) de máxima vida em serviço, montado na base 

da lanterna
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Especificações técnicas

• Alcance luminoso nominal até 23 milhas náuticas (T= 0.85)
• Cobre lentes estandar estabilizado contra os raios ultravioletas, com 250 mm de diâmetro.
• Lentes condensadoras de alta qualidade e precisão (máximo 75 unidades)
• Potencia de entrada para cada coroa de LED (acesa): 30W coroa de LED
• Ideal para instalações costeiras remotas e afastadas.
• Divergência vertical ao 50% de intensidade pico: 4%
• Grande resistência ao impacto.
• Base de montagem para três ou quatro pernos distribuídos regularmente numa circunferência de 

200mm de diâmetro.
• Vida em serviço dos LEDs > 100.000 horas.
• Grau de proteção dos sistemas luminosos e de controle: IP-67
• Compatibilidade eletromagnética.
• Peso neto: 10 kg
• Embalagem de papelão: 45x45x87 cm, 13 kg

Cor

Alcance nominal

1 coroa 2 coroas 3 coroas 4 coroas 5 coroas

Io (Cd) Io (Cd) Io (Cd) Io (Cd) Io (Cd)

Branco 2950 5900 8850 11800 14750

Verde 2250 4500 6750 9000 11250

Encarnado 2100 4200 6300 8400 10500
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BDL300 • LANTERNA MARINA DE LEDS

Lanternas destelladoras de LEDs

A BDL300 é uma lanterna marítima de luzes 

rítmicas, de elevado desempenho. É versátil, 

resistente e leve, especialmente projetada para 

baixo consumo e reduzida necessidade de 

manutenção. Sua elevada divergência vertical a 

torna ideal tanto para instalações fixas quanto 

flutuantes, alcançando até 11 milhas náuticas.

Produz elevada intensidade luminosa por meio 

de uma lente Fresnel moldada, de 305 mm 

de diâmetro e possui uma base de composto 

plástico que confere excepcional durabilidade e 

integridade à lanterna.

Características

• Lente moldada em acrílico (metacrilato) de alta precisão, estabilizada contra radiação UV, com 

excelente rendimento luminoso.

• Luzes disponíveis nas cores: branca, encarnada, verde ou amarela (conforme Recomendações 

da IALA).

• Base moldada em composto de poliamida e fi bra de vidro de alta qualidade, bastante resistente ao 

ambiente marinho. 

• Fonte luminosa formada por diodos LED de alta intensidade.

• Eclipsor DES33, controlado por microprocessador, 256 características luminosas selecionáveis, com 

regulador de recarga solar incorporado.

• Espanta pássaros integrado.

• Abertura com dobradiça para facilidade de acesso em serviço.

• Fechamento através de parafusos de aço inoxidável, de fácil acesso.

• Flange selado por anel de vedação.

• Vida útil em serviço insuperável, com fi xação da fotocélula absolutamente selada (bujão de rosca ¾”) 

montada na base da lanterna.

Opções

• Sincronizador SYNC-GPS.

• Monitoramento e telecontrole.

• Cabo de comunicação DES-COM / Software de programação ProDES.

• Modem de comunicação GSM/GPRS.

Opções de Fonte Luminosa:

• Coroa de LEDs padronizada: 

6 W, 18 W, 25 W e 50 W, disponíveis.

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especifi cações Técnicas

• Alcance luminoso nominal de até 11 milhas náuticas (T = 0,74)

• Dependendo da taxa de fl ashes são possíveis confi gurações de até 30 W lâmpada LED com 

divergências em 2º a obtenção de um alcance máximo de até 12 milhas náuticas.

• Lente Fresnel com 305 mm de diâmetro, moldada com precisão em metacrilato, estabilizada contra 

radiação ultravioleta.

• Divergência vertical elevada, ideal tanto para instalações fi xas quanto fl utuantes.

• Boa resistência a impactos.

• Cores disponíveis: branca, encarnada, verde e amarela.

• Cor azul disponível sob encomenda.

• BDL300 Divergência vertical a 50% da intensidade de pico: 7º.

• BDL300L Divergência vertical a 50% da intensidade de pico: 2,5º.

• Vida operacional dos LEDs > 100.000 horas.

• Eclipsor DES33

• Grau de estanqueidade IP-66. (IP-67 na demanda)

• Compatibilidade eletromagnética 

• Peso líquido: 9,2 kg

• Dados para transporte: 45 x 45 x 87 cm (0,176 m3) 10 kg

Intensidades luminosas (Cd).

BDL300L BDL300

               W
Cor

2,5º Div. Vertical (50 %) 7º Div. Vertical (50 %)

6 W 18 W 25 W 50 W

Branca 1.050 2.550 1310 1.850

Verde 940 2.000 1280 1.760

Encarnada 860 2.010 1300 1.780

Amarela 890 2.150 750 1080

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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BDA155 • LANTERNA MARINA

A BDA155 é uma lanterna marítima de luz rítmica, 
robusta e leve, especialmente projetada para 
instalações de médio alcance e baixo consumo, 
em terra e no mar.

Sua lente Fresnel de 155 mm, de alta qualidade 
e moldada com precisão, juntamente com sua 
base feita em composto plástico, são responsáveis 
pela excepcional integridade e durabilidade do 
conjunto, que oferece uma longa vida útil com 
baixo consumo, apta a operar no severo ambiente 
marinho.

Características

Lente Fresnel moldada em acrílico (metacrilato) de elevada eficiência ótica, estabilizada contra • 
radiação UV.
Disponível nas cores: branca, encarnada, verde ou amarela.• 
Base moldada em composto de poliamida e fibra de vidro de alta qualidade, bastante resistente ao • 
ambiente marinho. 
Trocador de lâmpadas CLB12, de seis posições ou lâmpada de duplo filamento opcional.• 
Eclipsor DES33, controlado por microprocessador, 256 características luminosas selecionáveis, opera • 
com trocador ou lâmpada de duplo filamento.
Regulagem de tensão acurada para as lâmpadas, assegurando longa vida útil às mesmas.• 
Espanta pássaros integrado.• 
Abertura com dobradiça para facilidade de acesso em serviço.• 
Fechamento através de parafusos de aço inoxidável, de fácil acesso.• 
Flange selado por anel de vedação.• 
Vida útil em serviço insuperável, com fixação da fotocélula absolutamente selada (bujão de rosca ¾”) • 
montada na base da lanterna.

Opções

Sincronizador SYNC-GPS.• 
Monitoramento e telecontrole.• 
Cabo de comunicação DES-COM / Software de programação ProDES.• 
Modem de comunicação GSM/GPRS.• 

Lâmpadas padronizadas:

12 V, halógena, bulbo T, base Pr30s, vida útil de 3.000 horas.• 
10,3 V, duplo filamento, base BA22d3, vida útil 2 x 1.500 horas.• 
Lâmpada opcional:• 

12 V, filamento C 8 ou CC 8, bulbo S-8 ou S-11, base Pr30s, vida útil de 1.000 horas.

Lanternas destelladoras de  lâmpada
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance luminoso nominal (T = 0,74) de até 10 milhas náuticas (8 milhas náuticas para • 
luzes coloridas).
Lente Fresnel com 155 mm de diâmetro, moldada com precisão em metacrilato, • 
estabilizada contra radiação ultravioleta.
Ideal para bóias alimentadas por energia solar e instalações fixas.• 
Amplamente utilizada em sinais náuticos luminosos de médio alcance, fixos e flutuantes.• 
Boa resistência a impactos.• 
Cores disponíveis para a lente Fresnel: branca, encarnada, verde e amarela.• 
Trocador CLB12 de seis posições.• 
Eclipsor DES33.• 
Grau de estanqueidade IP-66.• 
Compatibilidade eletromagnética • 
Peso líquido: 4 kg• 
Dados para transporte: 50 x 50 x 60 cm (0,15 m• 3) 6 kg

Essas intensidades luminosas (Io) aplicam-se à luz branca:
Para luz encarnada, multiplique por 0,32.• 
Para luz verde, multiplique por 0,35.• 
Para luz amarela, multiplique por 0,70.• 

Lâmpada BDA155

Potencia Tensão lo DV (50% lo)

H
al

óg
en

as

5 W 12 V 150 Cd 2,0°

10 W 12 V 400 Cd 3,0˚

20 W 12 V 800 Cd 2,0°

35 W 12 V 1.200 Cd 2,5°

50 W 12 V 1.700 Cd 2,5°

D
up

lo
 fi

la
m

en
to

2 W / 2 W 10,3 V 33 Cd 2,5°

5 W / 5 W 10,3 V 85 Cd 3,1º

10 W / 10 W 10,3 V 175 Cd 4,3º

20 W / 20 W 10,3 V 320 Cd 5,1º

40 W / 40 W 10,3 V 750 Cd 7,0º

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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BDA305-MKII	•	LANTERNA	MARINA

A BDA305-MKII é uma lanterna marítima de luz 
rítmica de alto desempenho, versátil, robusta e 
leve, especialmente projetada para instalações fixas 
de até 14 milhas náuticas de alcance. 

Emprega uma lente Fresnel de 305 mm de 
diâmetro focal de excelente resultado em termos 
luminosos, juntamente com uma base feita em 
composto plástico, que garante uma excepcional 
integridade e durabilidade à lanterna.

Características

Lente Fresnel precisamente moldada em acrílico de elevada eficiência ótica, estabilizada contra •	
radiação UV.
Disponível nas cores: branca, encarnada ou verde, conforme Recomendações da IALA.•	
Base moldada em composto de poliamida e fibra de vidro de alta qualidade, bastante resistente ao •	
meio ambiente marinho. 
Trocador de lâmpadas CLB12, de seis posições.•	
Eclipsor DES33, controlado por microprocessador, com 256 características luminosas selecionáveis.•	
Regulagem de tensão acurada para as lâmpadas, assegurando longa vida útil às mesmas.•	
Espanta pássaros integrado.•	
Abertura com dobradiça para facilidade de acesso em serviço.•	
Fechamento através de parafusos de aço inoxidável, de fácil acesso.•	
Flange selado por anel de vedação.•	
Vida útil em serviço insuperável, com fixação da fotocélula absolutamente selada (bujão de rosca ¾”) •	
montada na base da lanterna.

Opções

Sincronizador SYNC-GPS.•	
Monitoramento e telecontrole.•	
Cabo de comunicação DES-COM / Software de programação ProDES.•	
Modem de comunicação GSM/GPRS.•	

Gama de Lámparas

As lâmpadas padronizadas são do tipo pré focalizado (prefocus):•	
12 V, halógena, bulbo T, base Pr30s, vida útil de 3.000 horas.
12 V, base Pr30s, filamento C8 ou CC8, bulbo S-8 ou S-11, vida útil de 1.000 horas.

Lanternas destelladoras de  lâmpada
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance luminoso nominal (T = 0,74) superior a 14 milhas náuticas.•	
Lente Fresnel com 305 mm de diâmetro, moldada com precisão em policarbonato, estabilizada •	
contra radiação ultravioleta.
Ideal para faróis fixos alimentados por energia solar.•	
Boa resistência a impactos.•	
Lente disponível nas: branca, encarnada e verde.•	
A lente pode ser dividida em setores angulares de, no mínimo 5º.•	
Trocador CLB12 de seis posições.•	
Eclipsor DES33.•	
Grau de estanqueidade IP-67.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso líquido: 9,2 kg•	
Dados para transporte: 45 x 45 x 87 cm (0,176 m•	 3) 13 kg

(*) Relación luz periodo máxima 2/3.
Essas intensidades luminosas (Io) aplicam-se à luz branca:
•Para	luz	encarnada,	multiplique	por	0,30.
•Para	luz	verde,	multiplique	por	0,32.

Lâmpada 
halógena

Tensão lo DV (50% Io)

5 W 12 V 635 Cd 1,3˚

10 W 12 V 1.340 Cd 1,6˚

20 W 12 V 1.800 Cd 1,8˚

35 W 12 V 3.000 Cd 2,4˚

50 W 12 V 4.100 Cd 2,5˚

100 W 12 V 7.340 Cd 3,0˚

150 W* 24 V 9.830 Cd 3,7˚

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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BDA305-HI	•	LANTERNA	MARINA	DE	ALTA	INTENSIDAD	

A BDA305-HI é uma lanterna marítima de luz 
rítmica de alto desempenho, versátil, robusta e 
leve, especialmente projetada para instalações 
alimentadas por energia elétrica de CA.

Emprega uma lente Fresnel de 305 mm de 
diâmetro focal de excelente resultado em termos 
luminosos, juntamente com uma base feita em 
composto plástico, que garante uma excepcional 
integridade e durabilidade à lanterna. 

Alcances nominais de 12 a 17 milhas náuticas 
(T = 0,74) podem ser obtidos.

Características

Lente Fresnel precisamente moldada, de elevada eficiência ótica, estabilizada contra radiação UV.•	
Disponível nas cores: branca, encarnada ou verde, conforme Recomendações da IALA.•	
Base de alumínio injetado, de grande resistência ao meio ambiente marinho. •	
Trocador de lâmpadas CLC02, de duas posições.•	
Unidade CMB200, controlada por microprocessador, com 256 características luminosas •	
selecionáveis.
Espanta pássaros integrado.•	
Abertura com dobradiça para facilidade de acesso em serviço.•	
Fechamento através de parafusos de aço inoxidável, de fácil acesso.•	
Flange selado por anel de vedação.•	
Sistema de refrigeração incluído.•	
Sistema de proteção contra excesso de temperatura.•	
Vida útil em serviço insuperável, com fixação da fotocélula absolutamente selada (bujão de rosca ¾”) •	
montada na base da lanterna.

Gama de Lámparas

Lâmpadas padronizadas são halógenas de alta intensidade.•	
24 VDC & 220 VAC.

Lanterna destelladoras de lâmpada
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance luminoso nominal (T = 0,74) de 12 a 17 milhas náuticas.•	
Lente Fresnel com 305 mm de diâmetro, moldada com precisão em policarbonato, estabilizada •	
contra radiação ultravioleta.
Ideal para sinais de tráfego portuário e faróis de longo alcance com luzes de lampejos.•	
Projetada para operar com alimentação por energia elétrica comercial CA.•	
Boa resistência a impactos.•	
Lente disponível nas: branca, encarnada e verde com divisão em setores, opcional.•	
Trocador CLC02 de duas posições.•	
Eclipsor e Unidade de Controle de Trocador CMB200.•	
Grau de estanqueidade IP-43.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso líquido: 11 kg•	
Dados para transporte: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m•	 3) 27 kg (caixa de madeira).

Essas intensidades luminosas (Io) aplicam-se à luz branca:
•Para	luz	encarnada,	multiplique	por	0,30.
•Para	luz	verde,	multiplique	por	0,32.

Lâmpada 
halógena

Tensão Io DV (50% Io)

150 W 24 V 9.830 Cd 3,7˚

250 W 220 V 8.000 Cd 7,0˚

650 W 220 V 26.900 Cd 8,0˚

1.000 W 220 V 37.670 Cd 8,7˚

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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BGL300 • LANTERNA MARITIMA ROTATIVA DE LEDs

A BGL300 é uma lanterna rotativa de LED de 
alta intensidade e pequena distância focal, de 
alta qualidade. É compacta, leve e adequada a 
alimentação DC solar ou convencional. Fornece 
alcances nominais superiores a 20 milhas náuticas 
e chega a 31 milhas náuticas com T = 0,85. 

Pode ser usada como luz de aterragem de médio 
alcance ou para marcar pontos notáveis na costa, 
entradas de estuários e portos, recifes perigosos à 
navegação, etc. É especialmente adequada para 
situações em que se faz necessária a durabilidade 
e a resistência ao severo e adverso ambiente 
marinho.

Características

Expansível para maiores alcances sem aumento de peso.• 
Lentes Fresnel de alta eficiência, moldadas em acrílico.• 
Cobertura de vidro de alta qualidade ótica, durabilidade e resistência, com 300 mm de diâmetro.• 
Dispositivo de programação através de cabo de conexão e PC.• 
Espanta pássaros integrado.• 
Construída em materiais resistentes ao ambiente marinho.• 
Motor de passos DC de acionamento direto, de funcionamento contínuo ou controlado por fotocélula.• 
Controle por meio de microprocessador dedicado, com software de fácil utilização.• 
Estabilidade e confiabilidade insuperáveis.• 
Velocidade de rotação precisa e programável no campo, de 0,5 a 10 rpm.• 
Regulagem de corrente de alta precisão, para os LEDs.• 
Mínima necessidade de assistência para operação e manutenção.• 
Indicadores de estado e alarmes para o motor e baterias, prontos para operar com controle e • 
monitoramento remoto, por meio de sinais óticos isolados e porta serial RS-232.

Gama de Lámparas 

Alimentação DC padronizada.• 
Ideal para instalações alimentadas por energia solar.• 
3 W por lente, até 18 W.• 

Lanternas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance Nominal de 20 milhas náuticas (T = 0,74) Alcance de 31 milhas náuticas para T = 0,85.• 
Configuração óptica Hexagonal. Octogonal, a pedido• 
Lentes Fresnel com 105 mm de distância focal.• 
Cobertura de vidro de alta qualidade ótica, de 300 mm de diâmetro.• 
Cores das luzes disponíveis: branca, vermelha, verde e amarela (conforme Recomendações da IALA).• 
Motor de passos DC de acionamento direto.• 
Controle por microprocessador.• 
Suporte da lanterna adaptado para Ø 200 mm• 
Divergência vertical: 1º @ 50 % Io• 
Intensidade de pico limitada a ± 0,4º do plano horizontal.• 
Proteção contra curto-circuito.• 
Proteção contra inversão de polaridade.• 
Indicador de nível para a lanterna.• 
Velocidade de rotação programável de 0,5 a 10 rpm.• 
Ajuste fino de velocidade eletrônico. Exatidão melhor que 0,1%.• 
Indicadores de estado e alarmes para o motor e as baterias, destinados a monitoramento e controle • 
remoto, por meio de sinais de isoladores óticos e porta serial RS-232.
Tensão de entrada 8 a 35 VDC, expansível a pedido. Pode usar qualquer tensão AC através de um • 
conversor AC-DC.
Consumo da lanterna: 120 mA @ 1 rpm + corrente para a lâmpada.• 
Grau de estanqueidade: IP-66.• 
Compatibilidade eletromagnética • 
Peso líquido: 18 kg Total: 28 kg• 
Dados para transporte: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m• 3) 44 kg (caixa de madeira).

Esses valores se aplicam a cor branco y configuración hexagonal.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]

LED
Intensidade 

luz fixa
Alcance 
en mn

Velocidade de Rotação (rpm)

10 8,33 7,5 6 5,45 5 4,29 4 3,75 3,53 3,33 3,52 3 2,86 2,61 2,5 2,4

3W 155.896 15  -  20 17.322 20.335 22.271 26.878 29.065 31.179 35.207 37.117 38.975 40.776 42.520 40.879 45.852 47.448 50.511 51.966 53.389

LED
Intensidade 

luz fixa
Alcance 
en mn

Velocidade de Rotação (rpm)

2,31 2,22 2,14 2,07 2 1,88 1,67 1,58 1,5 1,43 1,25 1,11 1 0,91 0,77 0,67 0,5

3W 155.896 15  -  20 54.785 56.123 57.450 58.732 59.960 62.359 66.814 68.885 70.862 72.767 77.948 82.534 86.609 90.259 96.518 101.675 111.355



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BGC300	•	LANTERNA	GIRATORIA	COMPACTA

A BGC300 é uma lanterna rotativa de alta 
intensidade e pequena distância focal, de alta 
qualidade. É compacta, leve e adequada a 
alimentação DC solar ou convencional. Fornece 
alcances nominais de 20 milhas náuticas. 

Pode ser usada como luz de aterragem de médio 
alcance ou para marcar pontos notáveis na costa, 
entradas de estuários e portos, recifes perigosos à 
navegação, etc. É especialmente adequada para 
situações em que se faz necessária a durabilidade 
e a resistência ao severo e adverso ambiente 
marinho.

Características

Lentes Fresnel de alta eficiência, moldadas em acrílico, tipo ODA105.•	
Cobertura de vidro de alta qualidade ótica, durabilidade e resistência, com 300 mm de diâmetro.•	
O projeto da lente de foco curto permite longa duração de lampejos, aumentando assim a •	
conspicuidade da luz.
Corpo da lanterna robusto e durável.•	
Espanta pássaros integrado.•	
Construída em materiais resistentes ao ambiente marinho.•	
Motor de passos DC de acionamento direto com dois sistemas de operação selecionáveis: •	
funcionamento contínuo ou ativado por fotocélula.
Controle por meio de microprocessador dedicado, com software de fácil utilização.•	
Estabilidade e confiabilidade insuperáveis.•	
Velocidade de rotação precisa e programável no campo, de 0,5 a 10 rpm.•	
Tensão programável para a lâmpada com modulação por largura de pulsos PWM de alta intensidade •	
e eficiência em termos de potência: aumenta consideravelmente a vida útil da lâmpada e permite usar 
lâmpadas padronizadas com qualquer tensão de entrada, desde 8 até 35 VCC.
Trocador de lâmpadas CLB12 de seis posições, para uso com lâmpadas halógenas pré focais, na •	
versão padrão.
Fácil de transportar e instalar.•	
Mínima necessidade de assistência para operação e manutenção.•	
Especialmente projetada par controle e monitoramento remoto, através de porta serial RS-232.•	

Lâmpadas a escolher:

Alimentação DC padronizada.•	
Ideal para instalações alimentadas por energia solar.•	
As lâmpadas padronizadas são do tipo pré-focal, 12 V, halógenas, bulbo T, base Pr30s, vida útil de •	
3.000 horas.

Lanternas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance Nominal de até 20 milhas náuticas (T = 0,74) •	
Arranjo ótico hexagonal padronizado.•	
Lentes Fresnel com 105 mm de distância focal.•	
Cobertura de vidro de alta qualidade ótica, de 300 mm de diâmetro.•	
Cores das luzes disponíveis: branca, vermelha e verde (conforme Recomendações da IALA).•	
Motor de passos DC de acionamento direto.•	
Controle por microprocessador.•	
Velocidade de rotação programável de 0,5 a 10 rpm.•	
Ajuste fino de velocidade eletrônico. Exatidão melhor que 0,1%.•	
Indicadores de estado e alarmes para lâmpada, motor e baterias, adequados ao monitoramento e •	
controle remoto, por meio de sinais de isoladores óticos e porta serial RS-232.
Tensão de entrada 8 a 35 VDC. Pode usar qualquer tensão AC através de um conversor AC-DC.•	
Consumo da lanterna: 120 mA @ 1 rpm + corrente para a lâmpada.•	
Grau de estanqueidade: IP-66.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso líquido: 28 kg•	
Dados para transporte: 50 x 50 x 90 cm (0,225 m•	 3) 44 kg (caixa de madeira).

BGC300 Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Intensidade efetiva (Cd)

Velocidade de Rotação (rpm)

Lâmpadas 0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

Hal  10 W / 12 V 62.000 37.200 32.979 26.571 20.667 16.909 9.789 6.889 5.314 4.326

Hal 20 W / 12 V 90.000 56.250 50.223 40.909 32.143 26.471 15.517 10.976 8.491 6.923

Hal  35 W / 12 V 110.000 73.333 66.265 55.000 44.000 36.667 22.000 15.714 12.222 10.000

Hal 50 W / 12 V 122.000 87.143 79.843 67.778 55.455 46.923 29.048 21.034 16.486 13.556

Hal 100 W / 12 V 160.000 118.261 109.149 93.793 77.714 66.341 41.846 30.562 24.071 19.854

Essas intensidades luminosas se aplicam à luz branca:
Para luz vermelha, multiplique por 0,32.
Para luz verde, multiplique por 0,32.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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BGC300-HI • LANTERNA ROTATIVA COMPACTA DE ALTA INTENSIDADE

A BGC300-HI é uma lanterna rotativa de alta 
qualidade, exibindo alta intensidade luminosa 
devido ao emprego de lâmpadas de elevada 
intensidade. É compacta, leve, possui reduzida 
distância focal e projetada para operar com 
alimentação CA. Devido ao seu baixo consumo 
é ideal para instalações alimentadas por energia 
solar. Fornece alcances nominais de até 23 milhas 
náuticas. 

Pode ser usada como luz de aterragem de longo 
alcance ou para marcar pontos notáveis na costa, 
entradas de estuários e portos, recifes perigosos 
à navegação, etc. Seu desenho e qualidade dos 
materiais empregados  a tornam especialmente 
adequada para locais em que seja necessária 
durabilidade e resistência ao severo ambiente 
marinho.

Características

Lentes Fresnel de alta eficiência, moldadas em acrílico, tipo ODA105.• 
Sistema ótico protegido por cobertura de vidro fixa, de 300 mm de diâmetro, de elevada durabilidade, • 
resistência e transparência.
O projeto da lente de foco curto permite longa duração de lampejos, aumentando assim a • 
conspicuidade da luz.
Corpo da lanterna robusto e durável.• 
Espanta pássaros integrado.• 
Construída em materiais resistentes ao ambiente marinho.• 
Motor de passos DC de acionamento direto com dois sistemas de operação selecionáveis: • 
funcionamento contínuo ou ativado por fotocélula.
Controle por meio de microprocessador, com software de fácil utilização.• 
Estabilidade e confiabilidade insuperáveis.• 
Disparadores eletrônicos que elevam consideravelmente a vida útil e a capacidade das lâmpadas.• 
Velocidade de rotação programável no campo, de 0,5 a 10 rpm.• 
Trocador de lâmpadas automático, de duas posições, adequado para lâmpadas de descarga de alta • 
intensidade. Opera em 12 VCC, 120 ou 220 VCA.
Fácil de transportar e instalar.• 
Mínima necessidade de assistência para operação e manutenção.• 
Especialmente projetada par controle e monitoramento remoto, através de porta serial RS-232.• 
Fonte de alimentação CA/CC.• 
Adequada para instalações alimentadas por energia solar.• 

Lâmpadas a escolher:

Lâmpadas de 120 ou 220 V CA, de vapor metálico, com 12.000 horas de vida útil.• 
Lâmpadas de Xenon, de 12 V, com 6 000 horas de vida útil.• 

Lanternas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance Nominal de até 23 milhas náuticas (T = 0,74) • 
Arranjo ótico hexagonal padronizado.• 
Lentes Fresnel com 105 mm de distância focal.• 
Cobertura de vidro de alta qualidade ótica, de 300 mm de diâmetro.• 
Cores das luzes disponíveis: branca, vermelha e verde (conforme Recomendações da IALA).• 
Motor de passos DC de acionamento direto.• 
Controle por microprocessador.• 
Velocidade de rotação programável de 0,5 a 10 rpm.• 
Ajuste fino de velocidade eletrônico. Exatidão melhor que 0,1%.• 
Indicadores de estado e alarmes para lâmpada, motor e baterias, adequados ao monitoramento e • 
controle remoto, por meio de sinais de isoladores óticos e porta serial RS-232.
Tensão de entrada: 12 VCC e 120 ou 220 VCA. Pode usar qualquer tensão CA através de um • 
conversor AC-DC.
Consumo da lanterna: 120 mA @ 1 rpm + corrente para a lâmpada.• 
Grau de estanqueidade: IP-66.• 
Compatibilidade eletromagnética • 
Peso líquido: até 33 kg• 
Dados para transporte: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m• 3) 50 kg (caixa de madeira).

Essas intensidades luminosas se aplicam à luz branca:
Para luz vermelha, multiplique por 0,32.
Para luz verde, multiplique por 0,32.

BGC300-HI Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Intensidade efetiva (Cd)

Velocidade de Rotação (rpm)

Lâmpadas 0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 189.000 157.500 149.525 135.000 118.125 105.000 72.692 55.588 45.000 37.800

HI 70 W / 220 V 216.000 187.826 180.301 166.154 148.966 135.000 98.182 77.143 63.529 54.000

XL 35 W / 12 V 650.000 472.727 434.783 371.429 305.882 260.000 162.500 118.182 92.857 76.471

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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BGC500	•	LANTERNA	ROTATIVA	COMPACTA

A BGC500 é uma lanterna rotativa de alta 
intensidade e alta qualidade. É compacta, leve e 
adequada a alimentação DC solar ou convencional. 
Fornece alcances nominais de 22 milhas náuticas. 

Pode ser usada como luz de aterragem de médio 
alcance ou para marcar pontos notáveis na costa, 
entradas de estuários e portos, recifes perigosos à 
navegação, etc. É especialmente adequada para 
situações em que se faz necessária durabilidade e 
resistência ao severo e adverso ambiente marinho.

Características

Lanterna para serviço pesado,  com cobertura cilíndrica de vidro, de 500 mm de diâmetro, com •	
elevada qualidade ótica.
Lentes Fresnel de alta eficiência, moldadas em acrílico, de 200 mm de diâmetro x 500 mm de altura, •	
tipo ODA200.
Arranjo ótico hexagonal e octogonal.•	
Espanta pássaros integrado.•	
Construída em materiais resistentes ao ambiente marinho.•	
Motor de passos DC de acionamento direto com dois sistemas de operação selecionáveis: •	
funcionamento contínuo ou ativado por fotocélula.
Controle por meio de microprocessador dedicado, com software de fácil utilização.•	
Estabilidade e confiabilidade insuperáveis.•	
Velocidade de rotação programável, de 0,5 a 10 rpm.•	
Tensão programável para a lâmpada com modulação por largura de pulsos PWM de alta intensidade •	
e eficiência em termos de potência: aumenta consideravelmente a vida útil da lâmpada e permite usar 
lâmpadas padronizadas com qualquer tensão de entrada, desde 10 até 35 VCC.
Fácil de transportar e instalar.•	
Mínima necessidade de assistência para operação e manutenção.•	
Indicadores de status e alarmes para o motor, lâmpadas e bateria, prontos para monitoramento e •	
controle remoto, por meio de sinais de acopladores óticos e porta serial RS-232.
Trocador de lâmpadas CLB12 de seis posições, para uso com lâmpadas pré-focais.•	

Lâmpadas a escolher:

Alimentação DC padronizada.•	
Ideal para instalações alimentadas por energia solar.•	
As lâmpadas padronizadas são do tipo pré-focal, 12 V, halógenas, bulbo T, base Pr30s, vida útil de •	
3.000 horas.

Lanternas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance Nominal de até 22 milhas náuticas (T = 0,74) •	
Cobertura de vidro de alta qualidade ótica, de 500 mm de diâmetro.•	
Cores das luzes disponíveis: branca, vermelha e verde (conforme Recomendações da IALA).•	
Ajuste fino de velocidade eletrônico. Exatidão melhor que 0,2%.•	
Tensão de entrada 10 a 35 VDC. Pode usar qualquer tensão AC através de um conversor AC-DC.•	
Consumo da lanterna: 120 mA @ 1 rpm + corrente para a lâmpada.•	
Grau de estanqueidade: IP-66.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso líquido: 62 kg•	
Dados para transporte: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m³), 77 kg (caixa de madeira).•	

Essas intensidades luminosas se aplicam à luz branca:
Para luz vermelha, multiplique por 0,32.
Para luz verde, multiplique por 0,32.

BGC500
Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Arranjo Hexagonal

Intensidade efetiva (Cd)

Lâmpadas
Velocidade de Rotação (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

Hal 20 W / 12 V 175.000 99.886 87.839 69.920 53.785 43.700 24.971 17.480 13.446 10.925

Hal  35 W / 12 V 278.000 165.600 146.809 118.286 92.000 75.273 43.579 30.667 23.657 19.256

Hal 50 W / 12 V 324.000 215.893 195.084 161.920 129.536 107.947 64.768 46.263 35.982 29.440

Hal 100 W / 12 V 375.000 262.752 239.737 202.117 164.220 138.291 84.759 61.105 47.773 39.217

BGC500
Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Arranjo Octogonal

Intensidade efetiva (Cd)

Lâmpadas
Velocidade de Rotação (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

Hal 20 W / 12 V 161.000 92.000 80.905 64.400 49.538 40.250 23.000 16.100 12.385 10.063

Hal  35 W / 12 V 258.000 154.560 137.021 110.400 85.867 70.255 40.674 28.622 22.080 17.972

Hal 50 W / 12 V 269.000 179.093 161.831 134.320 107.456 89.547 53.728 38.377 29.849 24.422

Hal 100 W / 12 V 331.000 231.840 211.533 178.338 144.900 122.021 74.787 53.916 42.153 34.603

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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BGC500-HI	•	LANTERNA	ROTATIVA	DE	ALTA	DEFINIÇãO

A BGC500-HI é uma lanterna rotativa de alta 
qualidade, exibindo alta intensidade luminosa 
devido ao emprego de lâmpadas de elevada 
intensidade. É compacta, leve, possui distância 
focal média e foi projetada para operar com 
alimentação CA, mas, devido ao seu baixo 
consumo é adequada para instalações alimentadas 
por energia solar. Fornece alcances nominais de 
até 25 milhas náuticas. 

Pode ser usada como luz de aterragem de longo 
alcance. Seu desenho e qualidade dos materiais 
empregados  a tornam especialmente adequada 
para locais em que seja necessária durabilidade e 
resistência ao severo ambiente marinho.

Características

Lanterna para serviço pesado, com cobertura cilíndrica de vidro, de 500 mm de diâmetro, com •	
elevada qualidade ótica.
Lentes Fresnel de alta eficiência, moldadas em acrílico, de 200 mm de diâmetro x 500 mm de altura, •	
tipo ODA200.
Arranjo ótico hexagonal e octogonal.•	
Espanta pássaros integrado.•	
Construída em materiais resistentes ao ambiente marinho.•	
Motor de passos DC de acionamento direto com dois sistemas de operação selecionáveis: •	
funcionamento contínuo ou ativado por fotocélula.
Controle por meio de microprocessador dedicado, com software de fácil utilização.•	
Estabilidade e confiabilidade insuperáveis.•	
Velocidade de rotação programável, de 0,5 a 10 rpm.•	
Disparadores eletrônicos para as lâmpadas, que aumentam consideravelmente a vida útil das •	
mesmas e sua capacidade.
Trocador de lâmpadas da série CLC, para uso com lâmpadas de descarga gasosa, de alta •	
intensidade.
Fácil de transportar e instalar.•	
Mínima necessidade de assistência para operação e manutenção.•	
Indicadores de status e alarmes para o motor, lâmpadas e bateria, prontos para monitoramento e •	
controle remoto, por meio de sinais de acopladores óticos e porta serial RS-232.
Alimentação CA ou CC.•	
Ideal para instalações alimentadas por energia solar.•	

Lâmpadas a escolher:

Lâmpadas de 120 ou 220 V CA, de vapor metálico, com 12.000 horas de vida útil.•	
Lâmpadas de Xenon, de 12 V, com 6 000 horas de vida útil.•	

Lanternas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance Nominal de até 25 milhas náuticas (T = 0,74) •	
Cobertura de vidro de alta qualidade ótica, de 500 mm de diâmetro.•	
Cores das luzes disponíveis: branca, vermelha e verde (conforme Recomendações da IALA).•	
Ajuste fino de velocidade eletrônico. Exatidão melhor que 0,2%.•	
Consumo da lanterna: 120 mA @ 1 rpm + corrente para a lâmpada.•	
Grau de estanqueidade: IP-66.•	
Peso líquido: 66 kg•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Dados para transporte: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m•	 3) 81 kg (caixa de madeira).

BGC500-HI
Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Arranjo Hexagonal

Intensidade efetiva (Cd)

Lâmpadas
Velocidade de Rotação (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 442.000 335.616 311.679 270.658 226.768 195.126 125.230 92.202 72.960 60.363

HI 70 W / 220 V 575.000 460.000 432.331 383.333 328.571 287.500 191.667 143.750 115.000 95.833

HI 150 W / 220 V 759.000 639.158 608.417 552.000 485.760 433.714 303.600 233.538 189.750 159.789

XL 35 W / 12V 1.500.000 937.500 837.054 681.818 535.714 441.176 258.621 182.927 141.509 115.385

BGC500-HI
Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Arranjo Octogonal

Intensidade efetiva (Cd)

Lâmpadas
Velocidade de Rotação (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 414.000 314.640 292.199 253.742 212.595 182.930 117.403 86.440 68.400 56.590

HI 70 W / 220 V 535.000 428.352 402.586 356.960 305.966 267.720 178.480 133.860 107.088 89.240

HI 150 W / 220 V 676.000 569.432 542.044 491.782 432.768 386.400 270.480 208.062 169.050 142.358

XL 35 W /12 V 1.220.000 762.500 680.804 554.545 435.714 358.824 210.345 148.780 115.094 93.846

Essas intensidades luminosas se aplicam à luz branca:
Para luz vermelha, multiplique por 0,32.
Para luz verde, multiplique por 0,32.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SERIE	BGA	•	LANTERNAS	ROTATIVAS	DE	LONGO	ALCANCE

As lanternas rotativas para serviço pesado 
da série BGA são projetadas para atender 
aos requisitos de uma luz de aterramento 
de longo alcance, bem como para sinalizar 
pontos notáveis na costa, entradas de 
estuários, portos, recifes perigosos, 
penedos rochosos, píeres projetados no 
mar ou as principais instalações de faróis.

As lanternas BGA usam lentes Fresnel 
moldadas em acrílico com alta eficiência 
ótica e funcionam com alimentação CC 
de baixa tensão por meio de seu sistema 
duplo MGE150 de motores eletrônicos sem 
escovas e sem engrenagens, compondo 
uma excelente lanterna rotativa de longo 
alcance, idealmente indicada para sistemas 
alimentados por energia solar.

Características

Família de lanterna rotativa única no mundo.•	
Elevada confiabilidade e disponibilidade, provada por experiência em campo. Centenas de unidades •	
estão em serviço no mundo todo.
Lentes Fresnel ODA200 e ODA360, moldadas em acrílico, com alta eficiência ótica.•	
Lanternas de 600 e 1.000 mm de diâmetro, para serviço pesado, com proteção cilíndrica em vidro. •	
Ambas lanternas rotativas usam o mesmo sistema de motor duplo MGE150 sem engrenagens.•	
O MGE150 é um motor eletrônico duplo, sem escovas e sem engrenagens que faz girar um único •	
conjunto, composto de duas unidades independentes para aumentar a segurança.
Uma só unidade eletrônica CMA130 controla toda a operação das lanternas.•	
Velocidade de rotação ajustável no campo, de 0,66 a 6 rpm.•	
Dois tipos de trocadores de lâmpadas disponíveis: CLB12 e série CLC, operados por mola ou por •	
motor.
Unidade de controle CMB200 para lâmpadas de alta intensidade e trocadores da série CLC.•	
Instalação simples e pouca necessidade de manutenção.•	
Indicadores de estado e alarmes para motor, lâmpadas e baterias, prontos para monitoramento e •	
controle remoto, através de sinais oticamente isolados e porta serial RS 232.
Alimentação CC padronizada.•	
Ideal para estações alimentadas por energia solar.•	

Lâmpadas a escolher:

Lâmpadas de 120 ou 220 V CA, de vapor metálico, com até 12.000 horas de vida útil.•	
Lâmpadas de Xenon, de 12 V, com 6.000 horas de vida útil.•	

Lanternas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO



La Maquinista Valenciana · www.lmvsa.com · tel: +34 96 159 60 71

20111005

Especificações Técnicas

LENTES

Lentes Fresnel moldadas em acrílico de 200 e 360 mm de distância focal.•	
Configuração hexagonal e octogonal de lentes.•	
Cores disponíveis para as luzes: branca, encarnada e verde.•	

LANTERNA

Lanterna para serviço pesado, hermeticamente selada, feita em alumínio e outros materiais •	
resistentes à atmosfera marinha.
Sistema de motor montado dentro da base da lanterna.•	
Proteção de vidro cilíndrico.•	
Domo aparafusado com espanta-pássaros integrado.•	
Grau de estanqueidade: IP-66.•	

MOTOR MGE150

Motor giratório duplo, sem escovas e sem engrenagens.•	
Velocidade de rotação ajustável no campo, entre 0,66 e 6 rpm.•	
Exatidão melhor que 1,5%.•	
Consumo: 10 a 15 W.•	
Alimentação: 12 ou 24 VCC;•	
Qualquer alimentação CA, empregando-se um conversor CA – CC.•	

UNIDADE ELETRÔNICA DE CONTROLE CMA130

Controla completamente a operação da lanterna.•	
Facilidade na troca de cartões eletrônicos, possibilitando reparo da unidade em alguns minutos.•	
Operação manual e automática do motor.•	
Motor principal selecionável (Motor 1 ou Motor 2).•	
Indicadores de estado e alarmes para operação de ambos os motores.•	
Seleção da forma de operação do sistema, por controle de fotocélula ou rotação contínua (24h/dia).•	
Troca automática de motor.•	
Operação manual e automática da lâmpada.•	
Indicadores de alarme e estado operacional da lâmpada.•	
Indicadores de estado e alarmes do motor e da lâmpada, prontos para controle remoto via porta •	
serial RS232.
Unidade de controle e alarme remoto UCA130 opcional.•	
Peso líquido: 25 kg•	
Dados para transporte: 80 x 60 x 50 cm (0,026m³) 38 kg•	
Grau de estanqueidade: IP-67.•	
Compatibilidade eletromagnética •	

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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BGA600	•		LANTERNAS	ROTATIVAS	COMPACTAS	DE	LONGO	ALCANCE

Características

Alcance luminoso nominal de 25 
milhas náuticas (T = 0,74)
Lentes moldadas em acrílico com 500 
mm de altura e 200 mm de distância 
focal, tipo ODA200.
Cobertura de vidro de alta resistência 
para as lentes, com 600 mm de 
diâmetro.
Peso líquido: 125 kg
Dados para transporte: 
60 x 60 x 110 cm (0,396 m³) 140 kg 
(caixa de madeira)

Lanternas giratorias de medio y largo alcance

BGA600
Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Arranjo Hexagonal

Intensidade efetiva (Cd)

Lâmpadas
Velocidade de Rotação (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50 W  /12 V 324.000 194.382 161.920 129.536 107.947 92.526 80.960 64.768 53.973 46.263

Hal 100 W / 12 V 375.000 238.952 202.117 164.220 138.291 119.433 105.101 84.759 71.014 61.105

Hal 150 W / 24 V 497.000 312.060 263.012 212.914 178.848 154.179 135.491 109.054 91.249 78.442

HI 35 W / 220 V 442.000 310.848 270.658 226.768 195.126 171.233 152.553 125.230 106.208 92.202

HI 70 W / 220 V 575.000 431.358 383.333 328.571 287.500 255.556 230.000 191.667 164.286 143.750

HI 150 W / 220 V 759.000 607.321 552.000 485.760 433.714 391.742 357.176 303.600 264.000 233.538

XL 35 W / 12V 1.500.000 837.054 681.818 535.714 441.176 375.000 326.087 258.621 214.286 182.927

BGA600
Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Arranjo Octogonal

Intensidade efetiva (Cd)

Lâmpadas
Velocidade de Rotação (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50 W / 12 V 269.000 161.248 134.320 107.456 89.547 76.754 67.160 53.728 44.773 38.377

Hal 100 W / 12 V 331.000 210.840 178.338 144.900 122.021 105.382 92.736 74.787 62.659 53.916

Hal 150 W / 24 V 427.000 268.141 225.995 182.949 153.677 132.480 116.422 93.705 78.407 67.402

HI 35 W / 220 V 414.000 291.420 253.742 212.595 182.930 160.531 143.018 117.403 99.570 86.440

HI 70 W / 220 V 535.000 401.680 356.960 305.966 267.720 237.973 214.176 178.480 152.983 133.860

HI 150 W / 220 V 676.000 541.068 491.782 432.768 386.400 349.006 318.212 270.480 235.200 208.062

XL 35W / 12V 1.220.000 680.804 554.545 435.714 358.824 305.000 265.217 210.345 174.286 148.780

Essas intensidades luminosas se aplicam à luz branca:
Para luz vermelha, multiplique por 0,32.
Para luz verde, multiplique por 0,32.

CATÁLOGO CORPORATIVO

Especificações Técnicas
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Características

Alcance luminoso nominal de 28 
milhas náuticas (T = 0,74)
Lentes moldadas em acrílico com 720 
mm de altura e 360 mm de distância 
focal, tipo ODA 360.
Cobertura de vidro de alta resistência 
para as lentes, com 1 000 mm de 
diâmetro.
Peso líquido: 225 kg
Dados para transporte:
120 x 120 x 150 cm (2,16 m3) 400 kg 
(caixa de madeira)

BGA1000	•		LANTERNAS	ROTATIVAS	COMPACTAS	DE	LONGO	ALCANCE

Essas intensidades luminosas se aplicam à luz branca:
Para luz vermelha, multiplique por 0,32.
Para luz verde, multiplique por 0,32

BGA1000
Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Arranjo Hexagonal

Intensidade efetiva (Cd)

Lâmpadas
Velocidade de Rotação (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50W/12V 561.000 271.689 215.846 165.059 133.619 112.240 96.759 75.838 62.356 52.943

Hal 100W/12V 745.000 394.703 319.371 248.400 203.236 171.969 149.040 117.663 97.200 82.800

Hal 150W/24V 1.012.000 562.472 460.000 361.429 297.647 253.000 220.000 174.483 144.571 123.415

HI 35 W/220 V 1.035.000 621.248 517.500 414.000 345.000 295.714 258.750 207.000 172.500 147.857

HI 70 W/220 V 1.465.000 932.968 789.148 641.183 539.943 466.315 410.357 330.933 277.268 238.580

HI 150 W/220 V 1.882.000 1.280.200 1.103.267 914.136 780.360 680.739 603.674 492.227 415.516 359.492

HI 700 W/220 V 3.634.000 2.370.825 2.018.889 1.651.818 1.397.692 1.211.333 1.068.824 865.238 726.800 626.552

XL 35W/12V 1.750.000 879.397 700.000 538.462 437.500 368.421 318.182 250.000 205.882 175.000

BGA1000
Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Arranjo Octogonal

Intensidade efetiva (Cd)

Lâmpadas
Velocidade de Rotação (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50W/12V 470.000 227.595 180.815 138.271 111.933 94.024 81.055 63.530 52.236 44.351

Hal 100W/12V 598.000 316.737 256.286 199.333 163.091 138.000 119.600 94.421 78.000 66.444

Hal 150W/24V 841.000 467.875 382.636 300.643 247.588 210.450 183.000 145.138 120.257 102.659

HI 35 W/220 V 879.000 527.371 439.300 351.440 292.867 251.029 219.650 175.720 146.433 125.514

HI 70 W/220 V 1.126.000 716.857 606.351 492.660 414.872 358.298 315.302 254.276 213.042 183.315

HI 150 W/220 V 1.449.000 985.635 849.414 703.800 600.805 524.106 464.774 378.969 319.909 276.775

HI 700 W/220 V 3.110.000 2.035.079 1.727.556 1.413.455 1.196.000 1.036.533 914.588 740.381 621.920 536.138

XL 35 W / 12 V 1.560.000 783.920 624.000 480.000 390.000 328.421 283.636 222.857 183.529 156.000

Especificações Técnicas

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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BGA850 • FAROL ROTATIVO DE GRANDE PORTE

A BGA860 é uma luz rotativa para faróis de 

grande porte, alcançando distancias de até 28 

milhas náuticas, com 2.900.000 candelas de 

intensidade efetiva.

O equipamento ótico usa lentes moldadas em 

acrílico de eleva exatidão e efi ciência ótica, com 

360 mm de distância focal e 720 mm de altura. 

O baixo consumo de energia permite operação 

alimentada por sistema solar fotovoltaico CC de 

baixa tensão. A instalação é bastante simples 

e segura, empregando o pedestal rotativo de 

duplo motor eletrônico MGE150.

Características

• Lentes moldadas em acrílico com 720 m de altura x 360 mm de distância focal.

• Motor eletrônico MGE150, sem engrenagens e sem escovas, dotado de apenas um conjunto móvel: 

eixo, rotor e mesa giratória.

• O MGE150 é um motor duplo formado por duas unidades independentes, para maior segurança.

• Grande variedade de confi gurações de lentes a escolher.

• Trocador de lâmpadas da série CLC.

• Unidades de controle padronizadas CMA130 e CMB200comandam a operação do sistema luminoso.

• Instalação muito fácil e segura, e baixa manutenção.

• Alta confi abilidade e disponibilidade, comprovada pela experiência de campo ao longo de muitos 

anos.

• A alimentação para os faróis rotativos BGA850 pode ser CA ou CC de baixa tensão.

• Totalmente adequado à operação alimentada por painéis solares, em faróis remotos.

• Indicadores de estado e alarmes para motor, lâmpadas e baterias, pronto para monitoramento e 

controle remoto, por meio de isoladores óticos.

Lâmpadas a escolher:

• Lâmpadas halógenas pré-focais: 12 V / 100 W e 24 V / 150 W.

• Lâmpadas de vapor metálico de alta intensidade, de 35 W até 575 W, 220 V CA.

• Lâmpadas de Xenon, de 12 V CC, vida útil de 6.000 horas.

Lanternas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especifi cações Técnicas

• Alcance Nominal de até 28 milhas náuticas (T = 0,74)

• Lentes moldadas em acrílico, com 360 mm de distância focal e 720 mm de altura.

• Confi gurações de lentes em padrão hexagonal ou octogonal. Outros arranjos de lentes e painéis 

opacos estão disponíveis.

• Cores de luzes: branca, encarnada, verde e amarela (conforme Recomendações da IALA).

• Possibilidade exibir setores de luz com cores diferentes.

• Motor duplo, sem escovas e sem engrenagens MGE150.

• Velocidade de rotação: 0,66 a 6 RPM.

• Potência máxima para a lâmpada: 1.000 W

• Tensão de alimentação: 12 ou 24 V CC ou qualquer tensão CA.

• Consumo: 15 W

• Unidade de alarme remoto opcional UCA130.

• Pronto para ser conectado a sistemas de Monitoramento & Controle Remoto.

• Compatibilidade Eletromagnética 

Equipamento Peso Líquido Embalagem Dimensões

BGA850 190 kg Madeira 100 x 100 x 130 cm (1.3 m3) 221 kg

CMA130 34 kg Madeira 80 x 60 x 50 cm (0.24 m3) 38 kg

CMB200 4,6 kg Madeira 30 x 40 x 22 cm (0.026 m3) 11 kg

Esses valores são para luz branca e não incluem as perdas devidas à cúpula.

BGA850
Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Arranjo Hexagonal

Intensidade efetiva (Cd)

Lâmpadas
Velocidade de Rotação (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 100 W / 12 V 810.000 429.025 347.143 270.000 220.909 186.923 162.000 127.895 105.652 90.000

Hal 150 W / 24 V 1.100.000 611.383 500.000 392.857 323.529 275.000 239.130 189.655 157.143 134.146

HI 35 W / 220 V 1.125.000 675.270 562.500 450.000 375.000 321.429 281.250 225.000 187.500 160.714

HI 70 W / 220 V 1.595.000 1.014.096 857.769 696.938 586.895 506.864 446.040 359.710 301.378 259.326

HI 150 W / 220 V 2.045.000 1.391.521 1.199.203 993.626 848.217 739.934 656.168 535.029 451.648 390.752

HI 575 W / 220 V 4.670.000 2.972.899 2.514.615 2.043.125 1.720.526 1.485.909 1.307.600 1.054.516 883.514 760.233

BGA850
Intensidade 
estacionária 

(Cd)

Arranjo Octogonal

Intensidade efetiva (Cd)

Lâmpadas
Velocidade de Rotação (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 100 W / 12 V 650.000 344.280 278.571 216.667 177.273 150.000 130.000 102.632 84.783 72.222

Hal 150 W / 24 V 915.000 508.559 415.909 326.786 269.118 228.750 198.913 157.759 130.714 111.585

HI 35 W / 220 V 955.000 573.229 477.500 382.000 318.333 272.857 238.750 191.000 159.167 136.429

HI 70 W / 220 V 1.225.000 779.192 659.077 535.500 450.947 389.455 342.720 276.387 231.568 199.256

HI 150 W / 220 V 1.575.000 1.071.343 923.276 765.000 653.049 569.681 505.189 411.923 347.727 300.843

HI 575 W / 220 V 3.995.000 2.543.198 2.151.154 1.747.813 1.471.842 1.271.136 1.118.600 902.097 755.811 650.349

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LED200 • LUZ DE ALINHAMENTO A LED

A luz de alinhamento LED200 se 
desenvolveu especialmente para o 
balizamento de canais navegáveis de 
aproximação a portos e similares. A luz 
produz um faz unidirecional muito definido, 
de 4˚ até 25˚ de divergência horizontal, 
utilizando matrizes de diodos led de alta 
potência e óticas concentradoras.
Pode utilizar-se tanto em alinhamentos de 
duas estações como em alinhamentos de 
uma só luz. Duas luzes de alinhamento 
dão uma boa indicação do grau de erro 
na navegação e indicam se a posição 
do barco melhora ou piora. A separação 
entre a luz frontal e a luz traseira se otimiza 
mediante cálculos, de acordo com as 
características do canal e a sensibilidade 
requerida.

Características

Alcance luminoso nominal até 22 m.n. • 
Divergência horizontal ao 50% de intensidade pico de 4° a 25°.• 
Divergência vertical mínima de 4º• 
Lanterna de construção ligeira de importância e compacta, hermeticamente selada.• 
Óticas acrílicas colimadoras de alta eficácia individuais para a cada led.• 
Vida em serviço estimada dos diodos LED de 100.000 horas.• 
Eclipsor DÊS33 de baixo consumo interno.• 
Fotocélula de acendido crepuscular, externa.• 
Peças de montagem; parafusos, porcas, arruelas etc. em aço inoxidável.• 
Montagem de componentes internos (ótica, eletrônica…) sobre placa base.• 
Alça de mira do tipo usado em rifles.• 
Fácil nivelação e ajuste do alinhamento na base.• 
Visor para minimizar os reflexos.• 

Opções

Disponível em cores branco, vermelho, verde e âmbar, de acordo • 
às Recomendações da IALA.
Funcionamento em corrente alterna.• 
Configurações de divergência e intensidade luminosa sob medida.• 
Sincronizador DÊS-GPS.• 
Monitoração e telecontrole.• 

Lanternas de alinhamento
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance luminoso nominal de até 22 m.n.(T=0,74) • 
Divergência horizontal ao 50 % de intensidade pico de: 4°, 8º,15º e 25°• 
Matrizes de 3 até 18 LED.• 
Cores branca, vermelha, verde ou amarela, segundo Recomendações da IALA.• 
Tensão de entrada de 10 a 35 V• 
Óticas acrílicas colimadoras de alta eficácia, individuais para a cada led.• 
Características luminosas de luz fixa, isofase, reflexos ou ocultações.• 
Fixação: 3 pernos de M10. Diâmetro entre centros: 200 mm.• 
Grau de estanqueidade IP-66. • 
Compatibilidade eletromagnética • 
Peso neto: 13 kg.• 
Embalagem de madeira: 82 x 52 x 72 cm (0,36 m• 3) 29 kg

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LEN360	•	LUZ	DE	ALINHAMENTO

A Luz de Alinhamento LEN360 foi 
especialmente desenvolvida para uso na 
sinalização de canais de aproximação 
de portos e situações similares. A luz 
produz um feixe luminoso unidirecional, 
bem definido, com divergência horizontal 
entre 3º e 30º, empregando lâmpadas de 
sinalização náutica padronizadas. Essas 
luzes podem ser usadas em alinhamentos 
constituídos por pares de luzes ou por 
uma única luz.

O emprego de duas luzes de alinhamento 
proporciona uma boa indicação da 
variação do erro lateral de navegação, 
informando também se o posicionamento 
do navio está melhorando ou piorando. A 
separação entre a luz anterior e a posterior 
é otimizada por meio de cálculos que 
levam em consideração as características 
do canal e a sensibilidade necessária.Características

Alcance nominal de 22 milhas náuticas.•	
Divergência horizontal ajustável, de 3º a 30º.•	
Lanterna compacta e leve, hermeticamente selada.•	
Materiais resistentes ao meio ambiente marinho.•	
Lente acrílica de alta eficiência, de 360 mm de distância focal.•	
Lente condensadora asférica.•	
Trocador de lâmpadas automático de 6 posições, CLB12 de 10 A.•	
Eclipsor eletrônico DES33 com baixo consumo interno.•	
Regulação de tensão para lâmpada, de qualquer valor entre 6,2 V e 24 V.•	
Característica luminosa fixa, de lampejo, isofásica ou de ocultação.•	
Toda a estrutura feita em aço inoxidável.•	
Os componentes internos (lente, dispositivos eletrônicos...) são montados na placa de base.•	
Alça de mira do tipo usado em rifles.•	
Fácil ajuste de nivelamento e alinhamento pela base.•	
Visor para minimizar reflexos.•	

Opções

Filtros nas cores vermelha, verde e amarela.•	
Operação em corrente alternada.•	
Sincronizador SYNC-GPS.•	
Monitoramento e telecontrole.•	
Modem de comunicação GSM/GPRS.•	

Lâmpadas a escolher:

As lâmpadas padronizadas são halógenas pré-focais, de filamento simples, bulbo T, base Pr30s, •	
3.000 horas de vida útil, 12 Volts. 

Lanternas de alinhamento
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance nominal de 22 milhas náuticas (T = 0,74).•	
Lente Fresnel moldada com precisão, estabilizada contra radiação ultravioleta.•	
Lente condensadora asférica, de vidro.•	
Fixação: 3 parafusos M10. Furos centralizados sobre um círculo de 200 mm de diâmetro.•	
Grau de estanqueidade: IP-66.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso líquido: 20 kg•	
Dados para transporte: 80 x 60 x 70 cm (0,336 m•	 3) 36 kg (caixa de madeira)

•	

Tabela de Intensidades Estacionárias (Cd)

Lâmpadas 0º<Io<3º 3º 5º 7,5º 10º 15º 20º 25º 27º 30º

Hal 12/10 48.450 26.600 14.250 10.422 5.377 2.565 1.416 746 618 456

Hal 12/20 120.650 55.765 28.215 21.594 12.664 6.118 3.515 2.746 2.157 1.197

Hal 12/35 163.400 85.500 45.600 32.680 17.357 8.569 5.187 2.803 2.242 1.492

Hal 12/50 171.000 93.100 50.350 35.378 23.014 12.445 8.047 4.731 3.895 3.183

Hal 12/100 229.900 123.500 76.181 48.479 32.965 19.114 15.238 9.690 7.961 5.453

Hal 24/150* 267.900 144.400 84.835 61.817 37.620 25.622 17.100 11.049 9.168 7.230

(*) Razão de exibição de luz máxima  = 2/3.
Essas intensidades luminosas (Io) aplicam-se à luz branca:

•Para	luz	encarnada,	multiplique	por	0,32.
•Para	luz	verde,	multiplique	por	0,32.
•Para	luz	amarela,	multiplique	por	0,68.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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Len360-XL • LUz de aLInhamento SetorIzada de aLta deFInIção

a Luz de alinhamento Setorizada de alta 
definição Len360-XL foi especialmente 
desenvolvida para uso na sinalização 
de canais de aproximação de portos e 
situações similares. a luz produz um feixe 
luminoso unidirecional dividido em setores, 
bem definido, que pode ser ajustado 
para até 16º de divergência horizontal, 
empregando lâmpadas de sinalização 
náutica padronizadas. essas luzes podem 
ser usadas em alinhamentos constituídos 
por pares de luzes ou por uma única luz. 
o feixe luminoso desta lanterna é dividido 
em setores coloridos coerentes com 
as recomendações da IaLa. a grande 
exatidão alcançada na definição de cada 
setor, menor que 0,05º permite que o 
utilizador determine com precisão sua 
localização em relação ao eixo de um 
canal.

Características

• alcance nominal de 12 milhas náuticas.
• Lanterna compacta e leve, hermeticamente selada.
• materiais resistentes ao meio ambiente marinho.
• Sistema ótico de projeção formado por condensador asférico duplo, filtros, diafragmas e lente 

projetora.
• trocador de lâmpadas automático de 6 posições, CLB12 de 10 a.
• eclipsor eletrônico deS33 com baixo consumo interno.
• regulação de tensão para lâmpada, de qualquer valor entre 6,2 V e 24 V.
• Característica luminosa fixa, de lampejo, isofásica ou de ocultação.
• toda a estrutura e dobradiças feitas em aço inoxidável.
• os componentes internos (lente, dispositivos eletrônicos...) são montados na placa de base.
• alça de mira do tipo usado em rifles.
• Fácil ajuste de nivelamento e alinhamento pela base.
• Visor para minimizar reflexos.

opções

• Setores nas cores vermelha, verde e amarela.
• operação em corrente alternada.
• Sincronizador SYnC-GpS
• monitoramento e telecontrole
• modem de comunicação GSm/GprS

Lâmpadas a escolher:

• as lâmpadas padronizadas são halógenas pré-focais, de filamento simples, bulbo t, base pr30s, 
3.000 horas de vida útil, 12 Volts.

Lanternas de alinhamento
CatÁLoGo CorporatIVo
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Sinalizando Áreas reservadas ou não reservadas

especificações técnicas

• alcance nominal de 12 milhas náuticas (t = 0,74).
• Lente condensadora asférica, de vidro.
• exatidão de 0,05º (3’ de arco).
• Setores luminosos de até 16º de divergência horizontal.
• Fixação: 3 parafusos m10. Furos centralizados sobre um círculo de 200 mm de diâmetro.
• Grau de estanqueidade: Ip-66.
• Compatibilidade eletromagnética 
• peso líquido: 22 kg
• dados para transporte: 80 x 60 x 70 cm (0,336 m3) 38 kg (caixa de madeira)

Tabela de Intensidades Estacionárias  (Cd)

Lâmpadas Vermelho Verde Branco

12 V / 35 W 278 297 1.153

12 V / 50 W 413 442 1.700

12 V / 100 W 922 970 3.800

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LEN500	•	LUZ	 ALINHAMENTO

Nossa Luz de Alinhamento LEN500 foi especialmente 
desenvolvida para uso na sinalização de canais de 
aproximação de portos nos quais seja necessária 
uma alta intensidade luminosa. A luz produz um feixe 
luminoso unidirecional, de divergência horizontal 
relativamente estreita, que permite orientar as 
embarcações com precisão ao longo de uma rota 
retilínea, no canal de aproximação ao porto. O feixe 
singelo tem uma configuração ótica que proporciona 
ângulos horizontais precisos.
Quando é empregada em ambas as torres de 
alinhamento, anterior e posterior, posicionadas a uma 
distância conveniente uma da outra, um navegante 
em sua aproximação, que mantenha as duas luzes 
alinhadas na vertical, será capaz de navegar com 
completa segurança até a entrada do porto. 
Cada luz consiste de uma lente moldada em acrílico, 
de alta eficiência, com 360 mm de diâmetro, um 
trocador de lâmpadas tipo CLB ou CLC e um 
eclipsor eletrônico.

Características

Lanterna para serviço pesado, com cobertura cilíndrica em vidro de alta qualidade ótica.•	
Lente Fresnel moldada em acrílico tipo ODA360, de 360 mm de distância focal.•	
Construída em materiais resistentes ao ambiente marinho.•	
Espanta pássaros integrado.•	
Trocador de lâmpadas automático de 6 posições, CLB12 para lâmpadas pré-focais, na versão •	
padrão.
Eclipsor eletrônico DES33 com baixo consumo interno, com 256 ritmos luminosos selecionáveis, na •	
versão padrão.
Trocador de lâmpadas automático de duas posições, CLC02 para lâmpadas AC de alta potência, na •	
versão HI.
Unidade de controle CMB200 por microprocessador, com 256 ritmos luminosos selecionáveis.•	
Características luminosas: fixa, por lampejos, isofásicas e de ocultação.•	
Fácil transporte e instalação.•	
Requer mínima assistência para operação e manutenção.•	

Opções

Filtros nas cores vermelha, verde e amarela.•	
Operação em Corrente Alternada.•	
Sincronizador SYNC-GPS•	
Monitoramento e telecontrole•	
Modem de comunicação GSM/GPRS•	

Lâmpadas a escolher:

As lâmpadas padronizadas são halógenas pré-focais, de filamento simples, bulbo T, base Pr30s, •	
3000 horas de vida útil, 12 Volts.
Lâmpadas halógenas de alta intensidade, 220 VAC, na versão HI.•	

Lanternas de alinhamento
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance nominal (T = 0,74): Noturno, até 24 milhas náuticas.Diurno, até 5,5 milhas náuticas.•	
Cobertura em vidro de alta qualidade ótica, com 500 mm de diâmetro.•	
Luzes disponíveis nas cores: branca, vermelha, verde e amarela (em conformidade com as •	
Recomendações da IALA).
Alimentação DC padrão.•	
Grau de estanqueidade: IP-66.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso líquido: 40 kg•	
Dados para transporte: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m•	 3) 40 kg  (caixa de madeira)

(*) Essas intensidades luminosas (Io) aplicam-se à luz branca:
Para luz encarnada, multiplique por 0,32.
Para luz verde, multiplique por 0,35
Para luz amarela, multiplique por 0,68.

Tabela de Intensidades Luminosas 

Lâmpadas Intensidade estacionária Divergência Vertical Divergência horizontal

Hal 12 V / 35 W 521.000 0,65 1,26

Hal 12 V / 50 W 561.000 0,75 1,52

Hal 12 V / 100 W 745.000 0,9 0,93

Hal 24 V / 150 W 1.012.000 1 2,1

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LEN1000 • LUZ DE ALINHAMENTO SETORIZADA DE ALTA DEFINIÇÃO

A Luz de Alinhamento Setorizada de Alta Defi nição e elevada intensidade luminosa LEN1000 foi 

especialmente desenvolvida para ser usada em canais de acesso a portos e situações similares, em 

operação diurna e noturna. A luz produz um feixe luminoso unidirecional de alta defi nição, dividido em 

setores, com divergência horizontal de 3,5º, empregando lâmpadas de sinalização náutica.

Essa luz pode ser usada em alinhamentos, fornecendo uma sinalização completa com base em uma 

única estação. O feixe luminoso é dividido em setores coloridos conforme as Recomendações da IALA. 

A grande exatidão, menor que 0,05º em cada setor, permite que os utilizadores determinem com 

precisão sua localização em relação ao eixo do canal.

Características

• Alcance luminoso normal, durante o dia, de até 6 milhas náuticas (T= 0,74).

• Alcance nominal noturno de até 25 milhas náuticas (T = 0,74).

• Própria para serviço pesado, com a lanterna hermeticamente selada.

• Materiais resistentes ao ambiente marinho.

• Lente condensadora asférica + esférica.

• Trocador de lâmpadas automático, de 6 posições.

• Eclipsor eletrônico DES33 de baixo consumo interno.

• Regulagem de tensão para a lâmpada de qualquer valor, entre 6,2 e 24 Volts.

• Redução automática da intensidade luminosa à noite, por meio de redução da tensão e inserção de 

fi ltro cinza.

• Todas as peças e dobradiças feitas em aço inoxidável.

• Montagem dos componentes internos (lente, dispositivos eletrônicos...) na placa de base.

• Alça de mira do tipo empregado em rifl es.

• Dispositivos para facilitar o ajuste e nivelamento, existentes na base.

• Visor para minimizar refl exos.

Opções

• Filtros nas cores vermelha, verde e amarela. 

• Operação em Corrente Alternada.

• Sincronizador SYNC-GPS.

• Monitoramento e telecontrole.

• Modem de comunicação GSM/GPRS.

• Borda oscilante.

Lâmpadas a escolher:

• As lâmpadas padronizadas são halógenas, pré-focais, de fi lamento simples.

Lanternas de alinhamento
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especifi cações Técnicas

• Alimentação de 12 a 35 Volts.

• Lentes de vidro condensadoras asférica + esférica.

• Exatidão: 0,05º (3 minutos de arco).

• Divergência horizontal do feixe: 3,5º.

• Divergência vertical máxima igual à divergência horizontal total.

• Características luminosas: lampejos, isofásicas ou de ocultação. Ciclo de trabalho máximo de 60%.

• Setores individualizados fabricados sob medida para cada equipamento.

• Fixação por meio de quatro parafusos M10.

• Grau de estanqueidade: IP-66.

• Compatibilidade eletromagnética 

• Peso líquido: 60 kg

• Dados para transporte: 2,8 x 0,6 x 0,8 m (1,344 m3) 200 kg

LEN1000 Intensidades fi xas (Cd)

Divergência Horizontal 3,5º

Cor Branca Vermelha Verde

Lâmpadas 24 V / 250 W 750.000 220.000 235.000

Lâmpadas 12 V / 100 W 302.000 82.000 73.000

Sinalizando áreas reservadas ou não reservadas

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

LER500	•	FAROL	COMPACTO	COM	REFLETORES

LER500 é um farol que opera com refletores de alta 
qualidade e desempenho luminoso. É compacto, leve e 
adequado para operação com alimentação AC ou DC. Como 
é capaz de um grande alcance luminoso, pode ser usado 
como luz direcional na sinalização noturna e diurna.

Seu sistema luminoso é composto de lâmpadas halógenas 
seladas de elevado desempenho luminoso. É especialmente 
indicado para sinalização em locais onde se exige 
durabilidade e resistência elevadas, em exposição a um 
severo ambiente marinho. 

Características

Estabilidade e confiabilidade insuperáveis.•	
Lanterna com desenho robusto e durável; dotada de cobertura de vidro de alta qualidade, com •	
500 mm de diâmetro.
Diversas configurações óticas baseadas na associação de lâmpadas seladas.•	
Espanta-pássaros integrado.•	
Controlada por microprocessador, dotada de software amigável e fácil de operar.•	
Tensão programável para as lâmpadas, através de uma eficiente modulação por largura de pulsos •	
(PWM), capaz de estender a vida útil das lâmpadas e permitir o uso de lâmpadas com qualquer 
tensão de alimentação, desde 6 até 35 Volts.
Lâmpadas halógenas de 12 Volts, seladas, com vida útil média de 2.500 horas.•	
Fácil de transportar e instalar.•	
Requer mínima assistência para operação e manutenção.•	
Configurações óticas com lâmpadas de reserva, que acendem automaticamente em caso de falha •	
em qualquer uma das lâmpadas principais.
Indicadores de estado e alarmes para motor, lâmpadas e baterias, pronto para operar com •	
monitoramento e controle remotos.
Construído com materiais resistentes ao ambiente marinho.•	

Lanternas de alinhamento
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance nominal (T = 0,74): Noturno até 20 milhas náuticas. Diurno até 5,5 milhas náuticas•	
Cobertura de vidro de alta qualidade ótica, com 500 mm de diâmetro.•	
Luzes disponíveis nas cores: branca, vermelha, verde e amarela (em conformidade com as •	
Recomendações da IALA).
Alimentação DC padronizada.•	
Grau de estanqueidade: IP-66.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso líquido: 40 kg•	
Dados para transporte: 60 x 60 x 130 cm (0,468 m•	 3), 77 kg (caixa de madeira)

LER500
Tensão (V) Potencia total (W) Intensidade (Cd) D.H. (50% Io) Grados

Lâmpadas QR111 12 V / 50 W

1 Panel 2 lámparas 12 100 35.000 15º

1 Panel 3 lámparas 12 150 35.000 21º

1 Panel 4 lámparas 12 200 35.000 28º

2 Paneles 2 lámparas 12 200 70.000 15º

2 Paneles 3 lámparas 12 300 70.000 21º

2 Paneles 4 lámparas 12 400 70.000 28º

3 Paneles 2 lámparas 12 300 105.000 15º

3 Paneles 3 lámparas 12 450 105.000 21º

3 Paneles 4 lámparas 12 600 105.000 28º

4 Paneles 2 lámparas 12 400 140.000 15º

4 Paneles 3 lámparas 12 600 140.000 21º

4 Paneles 4 lámparas 12 800 140.000 28º
(*)Essas intensidades luminosas (Io) se aplicam à luz branca:

Para luz vermelha, multiplique por 0,32.
Para luz verde, multiplique por 0,35.
Para luz amarela, multiplique por 0,68.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LER1000	•	LANTERNA	MARíTIMA	DE	ALTA	INTENSIDADE

As luzes de controle de tráfego portuário LER1000 
são lanternas marítimas de alta intensidade, 
normalmente empregadas como luzes de 
controle de tráfego portuário, em sinalização tanto 
diurna quanto noturna. Elas utilizam refletores 
de alumínio PVD (deposição física de vapor), de 
elevado desempenho luminoso. Uma porta com 
dobradiças, diáfana e hermética está disponível na 
sua face frontal, permitindo acesso ao interior da 
lanterna com facilidade. 

Há um pequeno painel localizado na lateral  da 
lanterna, que abriga os circuitos eletrônicos de 
controle para a lanterna. Sua construção é em aço 
inoxidável, poliéster reforçado e vidro, tornando a 
lanterna muito resistente ao ambiente marinho.

Características

Refletores de alumínio PVD de elevado desempenho luminoso.•	
Luzes disponíveis nas cores branca, vermelha ou verde (de acordo com as Recomendações da IALA).•	
Lanterna fabricada em aço inoxidável, GRP e vidro, materiais de grande resistência ao ambiente •	
marinho.
Fonte luminosa constituída por duas lâmpadas halógenas lineares de 120 ou 220 VAC.•	
Eclipsor eletrônico controlado por microprocessador.•	
Características luminosas: luz fixa, ocultação, isofásica e de lampejos.•	
Trocador de lâmpadas linear, de duas posições.•	
Porta frontal à prova d’água.•	
Espanta-pássaros integrado para evitar deposição de dejetos sobre a lanterna.•	
Pronta para ser remotamente controlada, via RS-232.•	
Requer mínima assistência para operação e manutenção.•	

Lanternas de alinhamento
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Alcance nominal (T = 0,74): Noturno até 25 milhas náuticas. Diurno até 7 milhas náuticas•	
Refletores de alumínio PVD de elevado desempenho luminoso•	
Divergência vertical de 2,4º a 50% da intensidade de pico.•	
Divergência horizontal de 90º a 50% da intensidade de pico.•	
Setor de visibilidade total da luz: 180º•	
Especialmente recomendada para sinais de controle de tráfego portuário diurno e noturno.•	
Lâmpadas halógenas: 2000 horas de vida útil.•	
Luz disponível nas cores: branca, vermelha, verde e amarela.•	
Sistema opcional de venezianas que permite a troca da cor da luz por controle remoto. •	
Tempo de lampejo mínimo, recomendado: 1 segundo.•	
Potência máxima para luzes coloridas, sem ventilação: 100 W.•	
Grau de estanqueidade: IP-66.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso líquido: 90 kg•	
Dados para transporte: 100 x 120 x 50 cm (0,6 m³), 115 kg•	

Essas intensidades luminosas se aplicam à luz branca:
Para luz vermelha, multiplique por 0,32.
Para luz verde, multiplique por 0,35.

Tabela de Intensidades Luminosas Estacionárias

Potência da 
Lâmpada

Número de 
lâmpadas

Intensidade 
estacionária

150 W 2 35.000 Cd

300 W 2 85.000 Cd

400 W 2 175.000 Cd

500 W 2 250.000 Cd

1.000 W 2 550.000 Cd

1.500 W 2 830.000 Cd

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SERIE	DES	•	ECLIPSORES	E	SINCRONIZADORES

A série DES é composta de eclipsores 
baseados em microcontroladores 
digitais e projetada para oferecer os 
mais completos e versáteis eclipsores 
eletrônicos do mercado.

Eles possuem opções infinitas de seleção 
de características luminosas, seleção 
e regulagem para a tensão de saída, 
controle por fotocélula, sincronização e 
possibilidade de operar em lanternas com 
trocadores de lâmpadas, lâmpadas de 
duplo filamento e LED.

Características

Controle po•	 r microprocessador.
Tensão de saída programável e estabilizada.•	
Regulagem da tensão de saída através de Modulação por Largura de Pulsos (PWM – Pulse Width •	
Modulation).
Encapsulamento em resina epóxi selada e à prova d’água, oferecendo uma excepcional resistência à corrosão.•	
Controle de tempo de alta precisão (tolerância: ± 0,05%).•	
Baixo consumo de energia.•	
Detecção de falhas em lâmpadas.•	
Acionamento controlado por fotocélula externa.•	
Ajuste de sensibilidade à luz diurna e ajuste do ciclo de histerese dia/noite.•	
Faixa de temperaturas de operação:  – 40º a +75º C.•	
Seleção de uma segunda saída para trocador, lâmpada de duplo filamento ou diodos LED.•	
Proteção contra inversão de polaridade e curto-circuito.•	
Proteção contra temperatura excessiva e excesso temporário de tensão.•	
“Cão de Guarda” – sistema automático de reinício à prova de bloqueios.•	
Parafusos de aço inoxidável.•	
Terminais codificados por cores.•	
Programação interna: até 256 características luminosas predeterminadas, selecionáveis por micro-chaves.•	
Programação externa por meio de computador pessoal (PC): qualquer característica e qualquer •	
tensão para lâmpada.
Alarmes e incidências indicadas por LED, localizado na parte posterior.•	

Eletrônica – Destelladores

Opções

Sincronizador SYNC-GPS.•	
Monitoramento e controle remoto.•	

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Especificações Técnicas DES33 DES10

Saída 6,2; 10,3; 12 V, 24 V± 2% Regulada para LEDs

Corrente máxima p/ lâmpada 16 A 8 A

Faixa de tensões de entrada 4,5 a 35 V DC 4,5 a 20 V DC

Segunda saída
- Regulada para cambiador 12 V.  

- Regulada PWM para doble filamento.  
- Regulada para LEDs.

Regulador de carga solar 8 A

Corrente em repouso < 5 mA

Características a escolher: 
Predefinidas 

Programáveis

 
252 
4

Exatidão de tempo ± 0,05%

Faixa de temperaturas -40ºC +75ºC

Peso 0,65 kg

Grau de estanqueidade IP-67

Compatibilidade Eletromagnética

Conexão para telecontrole RS232

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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CLB12	&	CLB12PLUS	•	TROCADORES	AUTOMÁTICOS	PARA	6	LÂMPADAS

Os trocadores CLB12 e CLB12plus enfatizam a 
simplicidade e a confiabilidade. São projetados para 
operar com qualquer eclipsor eletrônico capaz de 
detectar falhas nos filamentos das lâmpadas e de 
enviar pulsos para ativar o solenóide de rotação. 
Esse solenóide posiciona cada uma das lâmpadas 
por meio de um mecanismo de mola e retentor.

O porta lâmpadas suporta seis lâmpadas de 
sinalização náutica de bulbo S-8 ou S-11 e também 
lâmpadas halógenas com base pré-focal. 

O posicionamento do filamento é acurado em 
relação à posição de operação, tanto na horizontal 
quanto na vertical, com um desvio máximo de menos 
de 0,8mm em torno do centro teórico. Pode ser 
montado em qualquer posição.

Características

Capacidade para 6 lâmpadas.•	
Posicionamento acurado para as lâmpadas.•	
Sem perdas devidas aos contatos.•	
Até 52º abaixo do plano horizontal livre de sombreamento.•	
Contatos banhados a ouro.•	
Terminais codificados por cores.•	
Armação em alumínio fundido.•	
Acabamento resistente à corrosão.•	
Terminais de conexão fabricados em bronze estanhado a quente.•	
Parafusos dos terminais em aço inoxidável.•	
Porta lâmpadas em plástico de alta resistência, moldado por injeção.•	
Compatível com todas as nossas lanternas e faróis rotativos.•	

Eletrônica – Cambiadores
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

MODELO CLB12 CLB12+

Número de lâmpadas 6 6

Dimensões das lâmpadas S8, S11, Halógena S8, S11, Halógena

Corrente para as lâmpadas (1) 8 A 10 A

Tensão máxima p/lâmpadas (1) 24 V 24 V

Potência máxima p/lâmpadas < 100 W > 100 W

Resistência do circuito das lâmpadas < 0,015 Ω < 0,015 Ω

Tensão para o solenóide (2) 6 a 24 V 6 a 24 V

Corrente para o solenóide (2) 0,65 A 0,65 A

Vida útil máxima do solenóide 
Número de acionamentos

1 millón 1 millón

Exatidão de posicionamento 0,8 mm 0,8 mm

Vibração 5 G 5 G

Choque 20 G 20 G

Peso 1 kg 1 kg

Faixa de temperaturas:

Porta lâmpadas -40ºC +215ºC -40ºC +260ºC

Solenóide -54ºC +121ºC -54ºC +121ºC

Barra de terminais -40ºC +130ºC -40ºC +130ºC
(1) limitado pela potência máxima admissível para a lâmpada
(2) solenóide opcional de 6 V (4,5 a 15 V)

Compatibilidade eletromagnética •	
A versão CLB12 possui um circuito sensor de posicionamento da lâmpada que fecha •	
contato através de dois terminais adicionais assim que o porta lâmpadas atinge a 
posição predefinida em sua rotação.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SERIE	CLC	•	TROCADORES	DE	LãMPADAS		

Os trocadores automáticos de lâmpadas da série 
CLC são versáteis e adequados para uso em faróis 
rotativos. Esses trocadores possuem capacidade 
para duas, três ou quatro lâmpadas; uma principal 
e as demais, como reservas, girando no plano 
vertical. 

Em caso de queima da lâmpada principal, 
as lâmpadas reservas automaticamente se 
posicionam no foco.

Características

Vida útil insuperável.•	
Troca automática da lâmpada em serviço para a lâmpada reservar por meio de um motor DC atuando •	
sobre uma caixa de redução, a qual permite uma substituição suave da lâmpada.
A troca é muito suave, sem provocar tremor ou choques sobre o filamento da lâmpada.•	
Fabricado em materiais resistentes à corrosão, tais como alumínio, aço inoxidável, bronze naval e •	
cerâmica resistente a altas temperaturas.
Próprio para as lanternas rotativas das séries BGC e BGA.•	
Seu desenho simples e eficiente permite sua adaptação a uma variada gama de lâmpadas de •	
diferentes bases.
Os trocadores CLC são empregados em instalações alimentadas por qualquer tipo de fonte de •	
energia.
Alimentação CA, como aquela fornecida por instalações comerciais ou geradores a diesel.•	
Alimentação CC, como aquela fornecida por sistemas solares fotovoltaicos e geradores eólicos.•	
Qualquer combinação de alimentação CA E CC.•	
Compatibilidade eletromagnética •	

Eletrônica – Cambiadores
CATÁLOGO CORPORATIVO
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CLC02 CLC03

Quantidade de lâmpadas 2 3

Tipo de lâmpada AC o DC AC

Potência da lâmpada de vapor metálico 35 / 70 / 150 W 35 / 70 / 150 W

Tensão de  alimentação para a lâmpada 350 V máx. 350 V máx.

Corrente para a lâmpada 10 A máx. 4 A máx.

Tensão de saída 10 a 33 VDC 10 a 33 VDC

Faixa de temperaturas de operação -40 ºC + 85 ºC -40 ºC + 70 ºC

Umidade relativa
5~100% 

sem condensação
5~100%  

sem condensação

Peso 1,2 kg 1,8 kg

Especificações Técnicas

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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CMB200 • UNIDAD DE CONTROL

A Unidade de Controle de Trocadores 
de Lâmpadas & Eclipsor CMB200 é 
um equipamento de controle versátil, 
multifuncional. 

Pode controlar todas as funções relativas 
à geração de características luminosas, 
detecção de lâmpadas defeituosas 
e conseqüente troca de lâmpadas 
atuando sobre a maioria dos trocadores 
de lâmpadas existentes no mercado, 
operando com qualquer tipo de lâmpada 
CA ou CC.

Características

Os trocadores CMB200 LMV pode ser controlada por mola ou função motora, como o nosso e • 
CLB12 Série CLC e controle a velocidade de rotação do motor para girar balizas BGC. 
Para qualquer DC ou AC, como as lâmpadas de descarga, de halogéneo... até 2.000 W. • 
Luz intermitente ou fixo, ritmos flash infinito de programação.• 
Microprocessador unidade de controlo, com fácil de usar software inteligente pelo usuário e LCD. • 
Os parâmetros e as várias funções são programáveis in situ, utilizando o teclado e exibido na tela. • 
Evite contato com trocador de armas. • 
Manual e automático. • 
Limiares dia de ajuste de brilho e de noite. • 
Pré-alarme de falha de luz predefinida. • 
Detecção de diminuir o brilho da lâmpada ajustável. • 
Monitoramento e controle remoto.• 

Eletrônica – CMB
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Trocadores
6, 3 ó 2 lâmpadas, operados 

por mola ou por motor

Lâmpadas
Qualquer tipo (descarga gasosa, halógena...) 

Qualquer tensão CA ou CC. Até 2000 W

Tensão 12 ó 24 V

Consumo em repouso 68 mA

Limiar de luminosidade Ajustável

Ritmos luminosos:  

Pré-definidos 254

Programável Infinitas possibilidades via teclado

Exatidão de tempo ± 0,2%

Grau de estanqueidade IP-65

Compatibilidade Eletromagnética

Peso líquido 10 kg

Dados para transporte: 
Dimensões 

Volume 
Peso

 
30 x 43 x 22 cm  

0,028 m³ 
 12 kg

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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CMA130	•	UNIDAD	DE	CONTROL

CMA130 Unidade de Controle é uma 
equipe de controle de gestão desenvolvido 
para qualquer tipo de motor MGE. 

Você pode controlar todas as funções 
relacionadas com a rotação, luz de 
detecção de avarias, substituição de 
lâmpada de luz com qualquer tipo de CC 
e / ou CA e spinner motor para girar o farol 
tipo BGA.

Características

A mesma unidade CMA130 serve aos dois pedestais: MGE1000 e MGE150.•	
Estanqueidade do gabinete: IP-67.•	
Operação manual ou automática do motor.•	
Alarmes e indicadores de estados para os dois motores.•	
Seleção de rotação contínua (24 horas) ou controlada por fotocélula.•	
Troca automática de motor.•	
Controle do estado operacional das lâmpadas e alarmes.•	
Facilidade de interface com sistemas de Telecontrole, para obtenção de relatórios automáticos, •	
supervisão e controle de faróis. Porta série RS-232.

Eletrônica – CMA
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Controla completamente a operação da lanterna.•	
Facilidade na troca de cartões eletrônicos, possibilitando reparo da unidade em alguns minutos.•	
Operação manual e automática do motor.•	
Motor principal selecionável (Motor 1 ou Motor 2).•	
Indicadores de estado e alarmes para operação de ambos os motores.•	
Seleção da forma de operação do sistema, por controle de fotocélula ou rotação contínua (24h/dia).•	
Troca automática de motor.•	
Operação manual e automática da lâmpada.•	
Indicadores de alarme e estado operacional da lâmpada.•	
Indicadores de estado e alarmes do motor e da lâmpada, prontos para controle remoto via  •	
porta serial RS 232.
Unidade de controle e alarme remoto UCA130 opcional.•	
Grau de estanqueidade: IP-67•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Peso líquido: 25 kg•	
Dados para transporte: 80 x 60 x 50 cm (0,24 m•	 3) 38 kg

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SYNC-GPS	•	SINCRONIZADOR	GPS

O sincronizador SYNC-GPS é uma equipe 
de sincronização dos flashes da hora 
UTC obtida através de GPS. Porque 
eles usam uma referência de tempo 
universal, a capacidade de sincronização 
é independente da distância e se estende 
a toda a superfície do planeta com a 
cobertura do GPS.

A equipa integra um alto ganho de antena 
ativa (24dB) evita o uso de antenas 
externas para a maioria das aplicações.

Nos casos em que a localização das 
principais causas atenuações no sinal 
GPS, a equipe tem conector coaxial para 
antena externa opcional.

Características

Receptor GPS de 20 canales.•	
O berço ea antena estão embutidos dentro da baliza. •	
Usando a tecnologia GPS. •	
Baixo consumo. •	
Configuração automática independente das características de brilho. •	
Possibilidade de sincronização de luz ou de limpeza. •	
Sincronização independente da distância das balizas. •	

Eletrônica – SYNC-GPS
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações Técnicas

Auto-hardware de teste e configuração via porta serial SCI  (5 V TTL) •	
com conversor externo compatível via RS232 (TTL-RS232 ou TTL-
USB). Data format 57.600 @ 8E1. 
Electronic proteção contra sobretensão, curto-circuito e inversão de •	
polaridade. 
Master controlador, de alta eficiência ligado 8bit microcontrolador, •	
ultra-baixo consumo de energia. 
Módulo GPS de 20 canais (12 em modo de monitoramento) com o •	
protocolo NMEA 0183 v. 3,01 e precisão de sincronização de 1 ppm 
(0,0001%). 
Active antena QHA (Quadrifilar Helical Antenna) de alto ganho (24dB) •	
e alta imunidade a dissonância. 
Uso opcional de antena externa através do conector MCX para 50Ω •	
coaxial (RG58). 
Hardware adicional para auto-diagnóstico em processos de •	
manutenção. 
Porta serial full-duplex para níveis TTL para intercomunicação com •	
o PC. 
Grau de estanqueidade: IP-66 •	
Compatibilidade electromagnética •	
Peso Líquido: 0,65 kg•	

Alimentação 7-18 V CC

Consumo de energia < 15 mA em média

Em repouso 0,4 mA

Ativo 65 mA

Receptor GPS 20 canais

Antena GPS Antena ativa 24 dB

Protocolo NMEA0183 v. 3.01

Firmware
Residente em memória flash 

Atualizado via porta serial

Pulso de sincronismo 1 ms com acionamento no bordo de subida

Conector de antena MCX, 50 Ohm, fêmea

Exatidão de tempo ±1 ms

Faixa de temperaturas -40 ºC + 75 ºC

Dimensões 200 x 90 x 60 mm (W x H x D)

Peso 0,55 kg

Grau de estanqueidade IP-66

Compatibilidade Eletromagnética

Telecontrole RS232

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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MGE150	&	MGE1000	•	MOTORES ELETRôNICOS PARA FARÓIS ROTATIVOS

La Maquinista Valenciana tem considerável 
experiência na manufatura e fornecimento 
de equipamentos óticos e de iluminação 
de grande porte, para faróis, através 
do uso de nossos pedestais rotativos 
MGE150 e MGE1000.

O MGE150 e MGE1000 são motores 
duplos eletrônicos, sem engrenagens e 
sem escovas.

Características

Alta confiabilidade e disponibilidade comprovadas pela experiência em campo. Centenas de •	
instalações de grande porte com motores MGE estão em operação por todo o mundo.
O MGE150 e MGE1000 são motores duplos, eletrônicos, desprovidos de engrenagens ou escovas •	
e dotados de um só conjunto móvel (eixo, rotor e prato rotativo); não possuem conexões giratórias, 
escovas ou engrenagens.
Sistema giratório de alta confiabilidade para dispositivos óticos de 150 kg e 1.000 kg, •	
respectivamente.
Solução especial para a automação de pedestais giratórios de mercúrio flutuantes, mídia ótica mais •	
de 1000 kg de peso.
Troca automática para unidade de reserva em caso de falha na unidade principal.•	
Montagem balanceada de precisão, com fricção extremamente baixa.•	
Facilidade de acesso e substituição de partes, sem necessidade de desmontar o conjunto.•	
Velocidade de rotação ajustável no campo, de 0,66 até 6 RPM.•	
A unidade de controle CMA130 opera de forma totalmente automática.•	
É CMA130 unidade de controle é usado para pedestais e rotação MGE150 e MGE1000. •	
O estado e os alarmes para motor, lâmpadas e baterias estão •	
prontos para monitoramento e controle remoto, por meio de 
isoladores óticos e porta série RS-232.

Eletrônica
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Informações principais

Unidade de Controle CMA130

A unidade de controle CMA130 é usado para ambos os •	
motores MGE150 e MGE1000.
Estanqueidade do gabinete: IP-67.•	
Compatibilidade eletromagnética •	
Operação manual ou automática do motor.•	
Alarmes e indicadores de estados para os dois motores.•	
Seleção de rotação contínua (24 horas) ou controlada •	
por fotocélula.
Troca automática de motor.•	
Controle do estado operacional das lâmpadas e alarmes.•	
Facilidade de interface com sistemas de Telecontrole, •	
para obtenção de relatórios automáticos, supervisão e 
controle de faróis. Porta série RS-232.

Instalação de um sistema rotativo completamente novo

Para instalações inteiramente novas, com lentes 
clássicas de cristal, o equipamento a ser instalado é 
um pedestal rotativo eletrônico MGE1000, juntamente 
com uma unidade de controle CMA130 e um conjunto 
lenticular novo, feito em cristal cortado e polido, com 
375 mm de distância focal, padronizado. Nessas 
instalações novas ou preexistentes o trocador 
normalmente instalado é o CLC02, um trocador de 
lâmpadas automático, capaz de suportar qualquer tipo 
de lâmpada moderna. Torna-se necessário também 
o emprego da unidade de controle CMB200 para 
comandar a operação do trocador de lâmpadas

(1)Operação em CA: qualquer tensão CA, com o 
uso de conversor CA-CC e carregador de baterias 
uncionamiento a CA: Cualquier tensión de CA
(2)Depende do peso das lentes.

MGE150 MGE1000

Peso máximo do conjunto de lentes 150 kg 1.000 kg

Velocidade de rotação 0,66 a 6 rpm 0,66 a 6 rpm

Exatidão da rotação selecionada ± 1,5% ± 1,5%

Tensão de operação (1) 12 ó 24 V 12 ó 24 V

Consumo (2) 10 W - 15 W 10 W - 22 W

CMA130

MGE150

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SERIE BMG • BÓIAS MODULARES DE GRP

A série de bóias BMG é projetada para sinalização 

de fácil instalação, em águas abrigadas, semi-

expostas e em mar aberto, até 50 metros de 

profundidade. Todos os materiais são resistentes 

ao severo ambiente marinho. As partes metálicas 

são em aço galvanizado a quente, de forma a 

apresentar uma perfeita proteção contra corrosão. 

As obras mortas, bem como o fl utuante, são 

fornecidas na cor necessária a cada aplicação, 

conforme Recomendações da IALA. Os fl utuantes 

são feitos de espuma de poliuretano coberta com 

duas camadas de poliéster reforçado com fi bra 

de vidro (GRP), dando à bóia grande resistência 

e leveza. O fl utuante é dividido em quatro 

compartimentos estanques, de modo a limitar os 

danos em caso de impacto.

Características

• Compacta e impossível de abordar.

• Excelente resistência a impactos, praticamente insubmersível.

• Excelente capacidade de suportar aparelhos de fundeio.

• Peso reduzido e pouca necessidade de manutenção.

• Preenchida com espuma de poliuretano.

• Dupla cobertura externa em GRP.

• Cobertura em gel, na cor adequada, resistente à descoloração por ultravioleta.

• Estrutura em aço galvanizada a quente.

• Peças de montagem em aço inoxidável.

• Refl etor radar integrado.

• Marca de tope padronizada nas cores defi nidas por recomendações da IALA.

Equipamento Luminoso

• Lanterna marítima BDL120, com 6,9 milhas náuticas de alcance, livre de manutenção.

• Equipamento solar padrão, da série SPK.

• Sincronizador de lampejos SYNC-GPS, opcional.

Bóias
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Confi gurações de Projeto

Bóia
• Olhal para içamento.

• Refl etor radar (área equivalente radar de 8 m²).

• Suporte para marca de tope.

• Olhais de fundeio.

• Contrapesos (3 unidades de 50 kg cada, no mínimo)

Equipamento de Fundeio
• Corrente grau U2, de elo aberto, comprimento adequado ao local de instalação.

• 1 tornel.

• 3 manilhas.

• 1 poita de concreto.

Lanterna Marítima BDL120
• Alcance Nominal de 6,9 milhas náuticas 

(T=0,74)

• Vida útil dos LEDs > 100 000 horas

• Livre de manutenção.

• Divergência vertical 8º - 10º (50% de Io)

• Perfeita distribuição luminosa horizontal 

(≥ 30 LEDs por coroa), 3 coroas.

• Equipamento solar integrado no kit de 

energia solar.

Equipamento Solar
• Dois módulos solares 12 V / 10 W.

• Caixa de baterias à prova d’água, feita 

em poliamida reforçada com fi bra de 

vidro.

• Bateria de eletrólito gelatinoso, 

de 12 V / 60 Ah C
100

.

• Regulador de carga SPC66, à prova 

d’água, 12 V / 6 A.

Tipo de bóia Diâmetro Altura focal
Volume 

fl utuante
Peso total 

da bóia
Capacidade 
de fundeio

Poita de 
concreto 

recomendada

Diâmetro 
de corrente 

recomendado

BMG1020 1,0 m 2,0 m 1 m3 320 kg 350 kg 1 Tn 16 / 25 mm

BMG1030 1,0 m 3,0 m 2 m3 480 kg 800 kg 1,5 Tn 16 / 25 mm

BMG 1030 BMG 1020

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SERIES BPRB • BÓIAS DE POLIETILENO ROTOMOLDADO

Las boyas de balizamiento de la serie BPR son 
utilizadas en una gran variedad de ubicaciones 
tanto fluviales como marinas, constituyendo una 
plataforma excepcionalmente estable y ligera.
Todos los materiales empleados son altamente 
resistentes a las condiciones más desfavorables del 
ambiente marino. Las partes metálicas estructurales 
están fabricadas en acero galvanizado en caliente, 
la tornillería de acero inoxidable y el material utilizado 
en la construcción del flotador y el castillete es 
polietileno rotomoldeado con un grado óptimo de 
resistencia ante posibles impactos. La coloración de 
las mismas esta incorporada en el polietileno, esta 
estabilizado contra la radiación ultravioleta y cumple 
con las recomendaciones de la IALA.
El interior de las secciones de flotación están rellenas 
de espuma de poliuretano de célula cerrada que 
proporciona a la vez una gran ligereza y robustez, 
haciendo las boyas prácticamente insumergibles

Características

Estructura de amarre rígida, fabricada en acero galvanizado en caliente, diseñada para distribuir • 
adecuadamente los esfuerzos de tracción del fondeo en las secciones del flotador.
Sistema de amarre doble en todas las boyas a partir de 1,75 m de diámetro.• 
Flotador rotomoldeado en polietileno virgen en una, dos o cuatro secciones en función del diámetro, • 
relleno interior de cada una de ellas en espuma de poliuretano de célula cerrada, ambos materiales 
reciclables.
Superficie antideslizante en la parte superior de las boyas abordables para facilitar las tareas de • 
mantenimiento.
Asas de izado múltiples en todas las boyas, fabricadas en acero galvanizado a partir de 1,5 m de • 
diámetro.
Castillete rotomoldeado en polietileno virgen en una o dos secciones en función de la altura, con • 
capacidad para albergar sistemas de alimentación solar.
Proporcionan una buena marca diurna que puede ser complementada con aletas laterales.• 
Compatibles con amplia gama de linternas tanto con alimentación integrada como independiente.• 
Muy fáciles de manejar, ya que se pueden almacenar y trasportar en vertical.• 
Disponen de marca de tope y reflector de radar.• 
No requieren mantenimiento de pintura.• 
Color incorporado al polietileno y estabilizado contra los rayos ultravioletas.• 
Tren de fondeo calculado para las condiciones especificas del lugar.• 

Bóias
CATÁLOGO CORPORATIVO

Configurações de Projeto

En función de las condiciones de uso las boyas pueden disponer de una lastre interno que mejore su • 
estabilidad.
La modularidad del castillete permite múltiples configuraciones en función de la altura focal requerida • 
para el balizamiento.
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Plano focal
Plano focal

Plano focal

Marca de tope

Linterna

Reflector de radar 
(opcional)

Línea de flotación

Amarre de fondeo

Reflector de radar

Marca de tope

Linterna

Módulo extraible

Borde de seguridad

Caja de baterías

Marca diurna

Estructura de acero
galvanizado
Amarre de fondeo

Reflector de radar

Marca de tope

Linterna

Escalera de acceso

Punto de elevación

Caja de baterías
Pasamanos
Marca diurna

Flotador

Estructura de acero
galvanizado

Modélo
Diámetro 

(m)
Altura focal 

(m) 
Peso boya  

(kg)

Cadena 
recomendada 

(mm)

Muerto 
Recomendado 

(Tn)

Capacidad de 
cadena  

(kg)

Flotabilidad 
(kg)

BPR1220B 1,25 2 120 16 / 25 1 200 420

BPR1730B 1,75 3 500 19 / 30 3 400 1.170

BPR2030B 2 3 540 22 / 35 4 600 1.650

BPR2430B 2,4 3 610 25 / 38 4 950 2.470

BPR3045B 3 4,5 2.160 28 / 42 5 1100 4.030
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SERIES BPR / BKR • BÓIAS DE POLIETILENO ROTOMOLDADO

A série BPR / BKR de bóias luminosas de grandes 

dimensões é projetada para ser estabelecida em 

mar aberto. Todos os materiais empregados são 

altamente resistentes às mais severas condições 

do ambiente marinho. 

As partes metálicas são manufaturadas em aço, 

galvanizadas a quente, o que lhes confere uma 

perfeita proteção contra corrosão. As obras mortas 

e o fl utuante vêm nas cores requeridas para cada 

aplicação, conforme Recomendações da IALA.

O fl utuante é fabricado em polietileno rotomoldado, 

com um núcleo de espuma de células fechadas, 

dando à bóia grande leveza excelente capacidade 

de suportar o equipamento de fundeio.

Características

• Núcleo preenchido com espuma de poliuretano de células fechadas.

• Casco feito em polietileno rotomoldado.

• Proteção especial contra degradação das cores por ultravioleta.

• Superfície corrugada especial, no topo do fl utuante, para facilidade de manipulação dos 

equipamentos luminoso e de energia solar.

• Superestrutura feita em aço galvanizado a quente.

• Excelente capacidade de suportar aparelhos de fundeio.

• Pouca necessidade de manutenção.

• Equipada com refl etor radar.

• Excelente resistência à corrosão; virtualmente insubmersível.

• Marcas de tope e cores defi nidas por recomendações da IALA.

• Grande variedade de lanternas marítimas a escolher.

• Procedimentos de pintura conforme Recomendações da IALA.

• Peças em aço inoxidável até M10. Partes maiores em aço dacrometizado ou galvanizado.

• Todas as peças de fi xação vêm com porcas à prova de arrasto.

• Marca diurna opcional.

• Pronta para instalações de energia solar.

• Aparelho de fundeio apropriado para cada local.

Bóias
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Confi gurações de Projeto

• Bóias com contrapeso longo exibem máxima estabilidade, mesmo nas mais severas condições de 

mar aberto.

• Bóias com contrapeso curto são mais fáceis de manusear, pois permanecem na vertical durante as 

operações de manutenção, no convés do navio balizador e, durante as operações de montagem em 

seco.

• Durante períodos de maré baixa, elas se conservam melhor na vertical.

• Flutuante em uma só peça com diâmetro máximo de 2,15 metros.

Boya BPR com contrapeso longo Boya BKR com contrapeso curto

Esses dados são apenas para orientação e podem mudar de acordo com especifi cações distintas dos clientes.

Tipo de bóia
Diâmetro
máximo

Altura focal
Volume 

fl utuante

Diâmetro 
de corrente 

recomendado

Peso total 
da bóia

Capacidade 
de fundeio

Poita de 
concreto 

recomendada

BPR/BKR1220 1.24 m 2 m 1m3 16 / 26 mm 240 kg 400 kg 1,000 kg

BPR/BKR2040 2.15 m 4 m 4m3 22 / 32 mm 1,690 kg 1,500 kg 1,500 kg

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SERIES BCP / BKP • BÓIAS DE ELASTÔMERO

As bóias de elastômero do tipo BCP têm 
características superiores às das bóias 
convencionais de aço ou GRP.

Elas são manufaturadas a partir de um núcleo 
de espuma de células fechadas, coberto por um 
casco de elastômero de poliuretano pigmentado 
na cor própria do sinal, o que torna essas bóias 
virtualmente insubmersíveis mesmo em caso de 
danos severos. 

As bóias requerem um mínimo de manutenção e 
exibem uma excelente resistência à corrosão e a 
colisões. Elas possuem boa estabilidade, seja em 
áreas portuárias ou em condições expostas, no 
mar aberto.

Características

Virtualmente insubmersível.• 
Excelente resistência a colisões.• 
Núcleo feito de espuma de polietileno de célula fechada.• 
Casco feito em elastômero de poliuretano, pigmentado na cor do sinal.• 
Proteção especial contra descoloração provocada por ultravioleta.• 
Superfície corrugada especial no topo do flutuante para facilitar o manuseio de lanternas e • 
equipamentos de energia solar.
Superestrutura em aço galvanizado a quente.• 
Excelente capacidade de suportar aparelhos de fundeio.• 
Pouco peso e baixa necessidade de manutenção.• 
Equipada com refletor radar.• 
Marcas de tope padronizadas de acordo com o Sistema de Balizamento Marítimo da IALA.• 
Grande variedade de lanternas marítimas a escolher.• 
Esquemas de pintura conforme Recomendações da IALA.• 
Peças em aço inoxidável até M10. Partes maiores em aço dacrometizado..• 
Todas as peças de fixação vêm com porcas à prova de arrasto.• 
Marca diurna opcional.• 
Pronta para instalações de energia solar.• 
Aparelho de fundeio apropriado para cada local.• 

Bóias
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Configurações de Projeto

Bóias com contrapeso longo exibem máxima estabilidade, mesmo nas mais severas condições de • 
mar aberto.
Bóias com contrapeso curto são mais fáceis de manusear, pois permanecem na vertical durante as • 
operações de manutenção, no convés do navio balizador e, durante as operações de montagem em 
seco. Durante períodos de maré baixa, elas se conservam melhor na vertical.

Esses dados são apenas para orientação e podem mudar de acordo com especificações distintas dos clientes.

Tipo de bóia Diâmetro Altura focal
Volume 

flutuante
Peso total

Diâmetro 
de corrente 

recomendado

Capacidade 
de fundeio

Peso muerto

BCP1015 1,0 m 1,5 m 0,40 m³ 115 kg 13/19 mm 150 kg 250 kg

BCP1220 1,2 m 2,0 m 0,75 m³ 225 kg 16/22 mm 300 kg 500 kg

BKP/BCP1525 1,5 m 2,5 m 1,30 m³ 370 kg 19/25 mm 550 kg 1.000 kg

BKP/BCP1830 1,8 m 3,0 m 2,80 m³ 1.180 kg 22/28 mm 750 kg 1.500 kg

BKP/BCP2040 2,0 m 4,0 m 3,75 m³ 1.700 kg 22/32 mm 1.000 kg 1.500 kg

BKP/BCP2240 2,2 m 4,0 m 4,50 m³ 1.800 kg 22/35 mm 1.600 kg 2.000 kg

BKP/BCP3050 3,0 m 5,0 m 7,00 m³ 2.500 kg 25/41 mm 2.000 kg 5.000 kg

BKP/BCP3060 3,0 m 6,0 m 9,00 m³ 3.000 kg 25/41 mm 3.000 kg 10.000 kg

Boya BCP com contrapeso longo Boya BKP com contrapeso curto

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SERIE BCA / BFA • BÓIAS DE AÇO

As séries de bóias BCA & BFA oferecem as 
vantagens típicas das grandes bóias de aço: boa 
estabilidade, combinada com rigidez e resistência. 
As bóias BCA de contrapeso longo exibem a 
máxima estabilidade mesmo nas mais severas 
condições de mar aberto. 

As bóias BFA de contrapeso curto proporcionam 
manuseio mais fácil, por se manterem na vertical 
durante operações de manutenção nos conveses 
dos navios balizadores e nas atividades de 
montagem e armazenamento em galpões e pátios. 
Nos períodos de maré baixa, elas conseguem se 
manter na vertical.

Características

Corpo da bóia robusto, inclusive devido ao acabamento côncavo das extremidades superior e inferior • 
com placas de aço de 8 a 10 mm de espessura, testadas sob pressão.
Superestrutura com quatro barras verticais feitas em perfis de aço galvanizados a quente, dotada de • 
anel para descanso das costas.
Compartimento central para armazenamento de baterias de fácil acesso.• 
Contrapesos de ferro fundido. • 
Equipada com três olhais de içamento e dois olhais de fundeio.• 
Todos os parafusos de fixação são em aço inoxidável, com porcas especiais antideslizamento.• 
Defensa circular padronizada em borracha marinizada.• 
Fornecida com refletor radar passivo.• 
Marca de tope padronizada (opcionalmente, marca diurna em forma de asa), de acordo como • 
Sistema de Balizamento da IALA.
Pintada com uma camada inicial de primer fostatado e duas ou três camadas de acabamento em • 
tinta naval. As cores seguem o Sistema de Balizamento da IALA.
Grande variedade de lanternas marítimas a escolher.• 
Pronta para receber sistemas de energia solar ou baterias primárias.• 
Aparelho de fundeio apropriado para cada local.• 
Diâmetros padronizados até 3 m e alturas focais até 6 m.• 
Bóias de outras dimensões podem ser fornecidas para atender a requisitos especiais dos clientes.• 
Opcional: núcleo do flutuante pode ser preenchido com espuma de polietileno de células fechadas.• 

Bóias
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Tipo de bóia Diâmetro
Altura 
focal

Peso 
líquido

Volume 
flutuante

Contrapeso
Placa 

de aço
Deslocamento

Diâmetro 
de corrente 

recomendado

Capacidade 
de fundeio

Poita de 
concreto

BCA2250 2,2 m 5,0 m 2.800 kg 8,7 m³ 800 kg 8 mm 38 kg / cm 32 / 38 mm 2.200 kg 5.000 kg

BCA3060 3,0 m 6,0 m 4.000 kg 14,1 m³ 2.000 kg 10 mm 72 kg / cm 32 / 42 mm 3.400 kg 6.000 kg

Tipo de bóia Diâmetro
Altura 
focal

Peso 
líquido

Volume 
flutuante

Contrapeso
Placa 

de aço
Deslocamento

Diâmetro 
de corrente 

recomendado

Capacidade 
de fundeio

Poita de 
concreto

BFA2040 2,0 m 4,0 m 2.200 kg 6,7 m³ 800 kg 8 mm 32 kg / cm 32 / 38 mm 1.500 kg 3.000 kg

BFA3050 3,0 m 5,0 m 3.300 kg 11,1 m³ 1.500 kg 10 mm 72 kg / cm 32 / 42 mm 2.600 kg 5.000 kg

Esses dados são apenas para orientação e podem mudar de acordo com especificações distintas dos clientes.

Boya BFA com contrapeso curto

Boya BCA com contrapeso longo

Boya BFA com contrapeso longo Boya BCA com contrapeso curto

Configurações de Projeto

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SERIE BAM • BÓIAS DE AMARRAÇÃO

As bóias de amarração da série BAM são 
projetadas para amarração de navios de 
grande tonelagem. Todos os materiais 
empregados são altamente resistentes 
às mais severas condições ambientais 
marinhas. As partes metálicas são feitas 
em aço estrutural e protegidas com 
anodos de zinco. As obras mortas, 
bem como o flutuante, recebem cores 
de acordo com as Recomendações 
da IALA. O flutuante é dividido em três 
compartimentos estanques, para minimizar 
danos provenientes de impactos.

Características

Ganchos de liberação rápida para navios de grande tonelagem.• 
Cabeços para navios de médio porte.• 
Resistente.• 
Excelentes condições de abordagem (escadas, corrimão).• 
Defensa em borracha marinizada, garantindo excelente resistência a impactos.• 
Praticamente insubmersível, com o flutuante dividido em três compartimentos.• 
Excelente capacidade de suportar aparelhos de fundeio.• 
Estrutura em aço.• 
Todas as peças de montagem em aço inoxidável ou aço estrutural dacrometizado, dependendo dos • 
requisitos.
Refletor radar integrado.• 
Marcas de tope e cores padronizadas de acordo com Recomendações da IALA.• 
Lanterna marítima opcional.• 
Entrada para uma pessoa, dando acesso a cada compartimento estanque.• 

Bóias
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Tipo de bóia Diâmetro Altura focal
Volume 

flutuante

Diâmetro 
de corrente 

recomendado

Peso total da 
bóia

Capacidade 
de fundeio

Poita de 
concreto 

recomendada

BAM3500 3,5 m 2 m 16 m3 76 mm 7 Ton 10 Ton 40 Ton

BAM4500 4,5 m 2 m 27 m3 76 mm 10 Ton 15,5 Ton 60 Ton

Configurações de Projeto

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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 REFLETORES DE RADAR

Características

Detecção ampliada de alvos radar, mesmo em condições de baixa visibilidade, mar revolto ou •	
obstrução por chuva.
Fabricados em materiais resistentes à corrosão, tais como aço inoxidável, aço galvanizado e liga de •	
alumínio.
Aplicações que variam desde pequenas bóias a grandes balizas.•	
Dois tipos básicos cobrem a maioria das aplicações:•	

Refletores de base quadrada da série RRQ

Oito refletores de canto, de base quadrada.•	
Desenho eficiente, compacto e robusto, com bom desempenho. Comumente empregados em todos •	
os tipos de bóias a balizas.

Refletores de canto simples da série RRS

Cubo unitário de refletores de canto.•	
Aplicável a estruturas de pequeno e grande porte, montando-se várias unidades individuais na •	
disposição desejada, ao redor da periferia, para proporcionar uma cobertura de 360º ou voltada para 
o mar.

Dispomos de uma ampla variedade 
de refletores de radar projetados para 
ampliar a conspicuidade das bóias e 
outros auxílios flutuantes à navegação, 
bem como de sinais náuticos em terra. 
Fabricamos refletores de diferentes 
tipos e dimensões para obter o eco 
radar mais adequado para cada alvo e 
cada aplicação. 

Bóias
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Esses dados são apenas para orientação e podem mudar de acordo com especificações distintas dos clientes.

Tipo Modelo
Seção 
Reta 

Radar

Diâmetro 
total

Aplicação Recomendada Refletor

Base 
quadrada

RRQ25 8 m² 355 mm

Todos os tipos de bóias e balizas.
RRQ30 10 m² 430 mm

RRQ35 18 m² 505 mm

RRQ40 30 m² 575 mm

Refletor 
de canto 
simples

RRQ50 70 m² 710 mm
Estruturas de pequeno e grande 

porte, montando-se várias 
unidades individuais na disposição 

desejada, ao redor da periferia, 
para proporcionar uma cobertura 
de 360º ou voltada para o mar.

RRS50 70 m² —

RRS65 200 m² —

RRS85 600 m² —

RRS100 1.150 m² —

Configurações de Projeto

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SÉRIE	TRA	•	TORRES	EM	TRELIÇA	DE	AÇO

Essas torres em treliça de aço foram projetadas 
e desenvolvidas para instalação e operação em 
regiões bastante remotas, sob condições climáticas 
adversas, situações nas quais elas têm operado 
com sucesso por muitos anos.

São adequadas para faróis alimentados por energia 
solar e sua construção modular permite erguer 
torres de até 40 metros de altura.

Características

Desenho e construção modular, para uma instalação rápida e segura.•	
Perfis em aço de seção quadrada, no estilo Eiffel, fabricados de acordo com padrões europeus.•	
Projetadas para suportar ventos com velocidades maiores que 200 km/h.•	
Escadas de acesso inclinadas na parte interna da treliça, com plataformas de descanso a cada 5 •	
metros, com corrimões de segurança.
Plataforma estável e espaçosa no topo, com área útil medindo 4 x 4 metros, dotada de balaustrada •	
protetora; permite instalação de lanterna rotativa ou de lampejos completa com sistema de 
alimentação, incluindo bateria, quadros de controle e armário.
Torre completamente fabricada em aço galvanizado a quente, resistente à corrosão.•	
A torre é fornecida completa, com todas as placas de junção, suportes, parafusos para montagem & •	
ancoragem, e gabaritos de montagem. Pronta para montagem imediata.
Marca diurna opcional de 10 m², localizada no módulo superior da torre.•	
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, composto de coletor de múltiplas pontas, •	
condutor de descida, placa de aterramento e dispositivos de montagem.
Refletor radar passivo opcional, de 200 m² de seção reta radar equivalente, para uma cobertura de •	
até 360º, instalado na plataforma da torre.
Segmento de escada móvel (para cima e para baixo), na base da torre, dotado de dispositivo de •	
segurança para o manuseio.
Montagem final facilitada por manuais técnicos bem escritos e documentados. Engenheiros •	
experientes em instalações podem assistir os clientes na montagem e comissionamento finais.

Torres
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Modelo

TRA200 TRA300 TRA400

Altura da torre 20 m 30 m 40 m

Plataforma 4 x 4 m 4 x 4 m 4 x 4 m

Base 4 x 4 m 6 x 6 m 10,3 x 10,3 m

Material Aço galvanizado a quente

Configurações de Projeto

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SÉRIE TPR • TORRES DE BALIZAMIENTO

A série TPR é um conceito especial de torre em 

GRP (Poliéster reforçado com fi bra de vidro) 

para uso em instalações fi xas de balizamento 

alimentadas por energia solar. 

Essas torres possuem uma estrutura de treliça 

feita em aço galvanizado a fogo e uma cobertura 

externa de proteção em GRP, sendo capazes de 

suportar as mais severas condições marinhas.

Características

• Desenho modular, permitindo fácil transporte e instalação em estações remotas.

• Alturas de até 25 metros.

• Construção em materiais resistentes à corrosão.

• Estrutura interna em treliça, feita em aço galvanizado a quente.

• Módulos em GRP de cor impregnada, com cobertura em gel isoftálico estabilizado contra raios 

ultravioleta e resina.

• Cada módulo de GRP compreende três ou seis segmentos selados internamente unidos por 

parafusos.

• Projetada para suportar forças de vento acompanhadas de borrifos, de mais de 200 km/h.

• Confi abilidade excepcional, superior à das torres ordinárias de GRP, mantida constante durante toda 

a vida útil da torre, graças à sua estrutura interna.

• As torres são ideais para instalações alimentadas por energia solar. 

• Acesso fácil e seguro à plataforma superior.

• Plataforma superior estável e espaçosa, dotada de balaústre.

• Possui espaço sufi ciente para acomodar a instalação de equipamentos completos de auxílio 

à navegação, tais como lanternas rotativas ou de lampejos, sistema de energia solar, inclusive 

compartimento de baterias e refl etor de radar interno ou externo.

• Equipamento de proteção contra descargas atmosféricas disponível.

• Total possibilidade substituição de painéis GRP externos, mesmo depois da instalação fi nal.

• Porta de fácil acesso, dotada de sistema de travamento à prova de vândalos.

• Funciona bem como marca diurna.

• Módulos nas cores vermelha, verde, amarela, branca e preta, conforme Recomendações da IALA. 

Outras cores também estão disponíveis.

Torres
CATÁLOGO CORPORATIVO
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(*) Depende da confi guração

Outros modelos intermediários podem ser fornecidos a pedido do cliente, empregando-se 

diferentes combinações de módulos.

Modelo

TPR96 TPR146 TPR200 TPR250

Altura da plataforma 9,6 m 14,6 m 20 m 25 m

Plataforma 2 m ø 2 m ø 4 m ø 4 m ø

Peso* 3.000 kg 4.500 kg 6.200 kg 7.700 kg

Volume para 
transporte*

36 m3 50 m3 57 m3 60 m3

Confi gurações de Projeto

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SÉRIE TPS • TORRES DE GRP

A série TPS consiste de torres simples e 
modulares, feitas em poliéster reforçado com fibra 
de vidro (GRP).

Elas são desenhadas para emprego em sinais 
náuticos autônomos de pequena a média altura, 
sendo adequadas para instalações remotas.
Essas torres aceitam todos os modelos de 
lanternas de lampejos, juntamente com suas 
instalações de energia solar.

Características

Desenho modular, permitindo fácil transporte e instalação em estações remotas.• 
Altura da plataforma superior de até 9,6 metros (11 metros no plano focal).• 
Construção em materiais resistentes à corrosão.• 
Módulos em GRP de cor impregnada, com cobertura em gel isoftálico estabilizado contra raios • 
ultravioleta e resina.
Cada módulo de GRP compreende três segmentos selados internamente unidos por parafusos.• 
Projetada para suportar forças de vento de até 150 km/h.• 
Ideal para instalações alimentadas por energia solar. • 
Acesso fácil e seguro à plataforma superior.• 
Plataforma superior dotada de balaústre.• 
A torre é fornecida completa, com todos os parafusos de montagem e ancoragem.• 
Equipamento de proteção contra descargas atmosféricas disponível.• 
Porta de fácil acesso, dotada de sistema de travamento à prova de vândalos.• 
Funciona bem como marca diurna.• 
Módulos nas cores vermelha, verde, amarela, branca e preta, conforme Recomendações da IALA. • 
Outras cores também estão disponíveis.

Torres
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Configurações de Projeto

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]

Modelo

TPS33 TPS48 TPS66 TPS96

Altura da plataforma (m) 3,3 4,8 6,6 9,6

Altura focal (m) 4,5 6 7,8 11

Material Poliéster reforçado com fibra de vidro

Peso (kg) 400 500 1.500 2.000

Volumen para transporte ( m3) 11 16 23 29



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SÉRIE	TMP	•	TORRES	PIRAMIDAIS	EM	AÇO

As torres da série TMP utilizam uma estrutura de 
aço em forma piramidal, que pode incorporar um 
formato de marca diurna em seu desenho. 

É dada uma ênfase especial em se alcançar 
um sistema à prova de acesso para vândalos. 
Adequada para portos, atracadouros e marinas.

Características

Estrutura piramidal de base triangular, com faces inclinadas, proporcionando fácil acesso e serviço.•	
Alturas padronizadas de 3 e 4 metros.•	
Adequada para sinais náuticos fixos, de curto alcance.•	
Construída em aço galvanizado a quente.•	
Porta com trava de segurança.•	
Degraus internos que só podem ser acessados com a porta aberta. O acesso é impedido com a •	
porta fechada.
Acesso fácil e seguro à plataforma superior, equipada com guarda-corpo.•	
A torre é fornecida completa, com todos os parafusos de montagem e ancoragem.•	
Devido à integridade selada da torre, a bateria e unidade de controle podem ser diretamente •	
instaladas em seu interior.
Funciona bem como marca diurna.•	
Cores vermelha, verde, amarela, branca e preta, conforme Recomendações da IALA. Outras cores •	
também estão disponíveis.

Torres
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Modelos

TMP40 TMP30

Altura da torre 4 m 3 m

Material Aço galvanizado a quente

Peso 250 kg 210 kg

Volumen de embalaje 7,6 m3 6 m3

Configurações de Projeto

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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SÉRIE	PMG	•	POSTES	DE	AÇO

A série PMG compreende uma ampla variedade 
de postes de aço galvanizado para aplicação em 
pontas de píeres, cais ou sinalização de docas. 

É adequada para a instalação de nossa gama 
completa de lanternas de lampejos, alimentadas 
por energia solar ou pela rede elétrica.

Características

Poste tubular simples; estrutura de baixo custo.•	
Altura padronizada do poste de até 8 metros. Alturas maiores a pedido. Modelo portátil opcional para •	
o menor tamanho disponível.
Modelos de mais de 5 m de altura são equipados com plataforma de serviço no topo.•	
Construído em aço galvanizado a quente.•	
O poste é fornecido completo, com todos os parafusos de montagem e ancoragem.•	
Ideal como luz de emergência ou temporária, em portos ou ancoradouros, pontões flutuantes, etc. •	
Também disponível numa versão compacta e autônoma, com lanterna alimentada por energia solar, •	
painel solar e bateria.
Gabinete alternativo para baterias primárias.•	
Marcas de topo e diurnas, tipo asa, disponíveis.•	
Cores vermelha, verde, amarela, branca e preta, conforme Recomendações da IALA. Outras cores •	
também estão disponíveis.

Torres
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Modelo PMG17 PMG30 PMG50 PMG60 PMG80

Altura do poste (H) 1,7 m 3 m 5 m 6 m 8 m

Peso 75 kg 115 kg 143 kg 356 kg 486 kg

Desenho A* B

Material Aço galvanizado a quente (aço inoxidável opcional)
(*) Portátil.

Configurações de Projeto

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SERIE	LMV	• CúPULAS PARA FARÓIS

La Maquinista Valenciana é um dos líderes na 
fabricação de cúpulas clássicas para faróis, 
construídas com o emprego de técnicas 
desenvolvidas ao longo de mais de um século.

Nossa companhia se orgulha de manter essa 
tradição aliada à introdução de novas tecnologias. 
As cúpulas combinam robustez com excelentes 
características óticas e vêm apresentando ao 
longo dos anos, excepcional desempenho sob as 
severas condições marinhas.

Características

Fabricada em duas versões: aço galvanizado a quente e aço inoxidável AISI 304.•	
Elevados padrões de fabricação e materiais, objetivando alta confiabilidade e longa vida útil.•	
A cúpula compreende um anel de base, um cilindro transparente, uma cúpula propriamente dita e um •	
domo de ventilação.
O anel de base contém aberturas para ventilação.•	
Uma armação em astrágalo espiral (não vertical) evita áreas escuras e garante maior rigidez.•	
Um painel curvo (cilíndrico), temperado a quente, de alta homogeneidade, com espessura de 4 a 6 •	
mm minimiza as perdas por refração da luz e reduz o reflexo de volta às lentes (esses tipos de perdas 
são normalmente associados com o uso de vidros planos e inclinados).
Selagem à prova d’água feita por meio de massa de vidraceiro sintética, de composição especial.•	
Domo (cúpula) padrão, semi-esférico e opaco.•	
Domo semi-esférico transparente opcional para uso em aerofaróis.•	
Domo semi-esférico de ventilação fabricado em aço inoxidável, com filtro à prova de corrosão, •	
destinado a evitar o ingresso de insetos, aves ou partículas em suspensão e garantir, ao mesmo 
tempo, máxima ventilação. O domo de ventilação é montado sobre a cúpula com grande segurança 
e sustenta um condutor de pára-raios, indicador dos pontos cardeais e seta indicadora de velocidade 
do vento.
Pintada com tinta de uso marinho em qualquer cor requerida pelo cliente. A cor branca é o padrão.•	
A base é fixada a um piso ou mureta de tijolos, cantaria ou concreto reforçado por meio de garras e •	
parafusos especiais.

Linternas Visitables
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Configurações de Projeto

Cúpula LMV2000:

Vidraça livre de obstruções com 2,0 m de diâmetro.•	
Altura da vidraça: 1,3 m.•	
Forma normal de fornecimento: totalmente montada e pronta •	
para transporte, acondicionada em um container de 20 pés.
Adequada para instalações modernas em locais acessíveis.•	

Cúpula LMV2500:

Vidraça livre de obstruções com 2,5 m de diâmetro.•	
Altura da vidraça: 1,5 m.•	
Forma normal de fornecimento: pré-montada. Instalação feita •	
por guindaste móvel ou helicóptero.

Cúpula LMV3500:

Vidraça livre de obstruções com 3,5 m de diâmetro.•	
Altura da vidraça: 1,8 m.•	
Fácil de transportar e montar, sem ajuda de qualquer dispositivo •	
mecânico.
Adequada para instalações em locais remotos, na manutenção •	
de equipamentos luminosos antigos, de grandes dimensões.

Cúpula LMV4200:

Vidraça livre de obstruções com 4,2 m de diâmetro.•	
Altura da vidraça: 2,8 m.•	
Fácil de transportar e montar, sem ajuda de qualquer dispositivo •	
mecânico.
Adequada para instalações em locais remotos, na manutenção •	
de equipamentos luminosos antigos, de grandes dimensões.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SéRIE SPK • SIStEmaS dE EnERgIa SolaR

a série SPK consiste de sistemas de 
energia solar autônomos, capazes de 
alimentar lanternas de até 10 milhas 
náuticas de alcance.o projeto de suas 
diversas configurações os torna adequados 
para alimentar instalações em terra e no 
mar. 
Seu custo reduzido de instalação e 
manutenção os torna adequados mesmo 
para locais em que haja disponibilidade 
de energia elétrica comercial. Sua caixa 
de baterias, que também contém um 
regulador de carga, é construída em 
composto plástico de excepcional 
resistência e durabilidade. Isto confere 
ao conjunto uma extraordinária vida útil 
em serviço nos ambientes marinhos mais 
adversos.

Características

Caixa de baterias fabricada em composto plástico (fibra de vidro e poliamida) com grande resistência • 
ao ambiente marinho.
Quatro configurações padronizadas, adequadas para bóias ou faroletes em terra.• 
Bateria de eletrólito gelatinoso, totalmente livre de manutenção.• 
módulos solares: 10 W, com 36 células de silício monocristalino, montados em armações de alumínio • 
anodizado, adequados para uso marinho.
Suporte do painel solar em alumínio e parafusos em aço inoxidável.• 
Regulador de carga incorporado ao eclipsor dES10 para lanternas de lEd, para outros tipos de • 
lanternas, inclui-se o regulador SPC66.
Incluem-se os cabos e conectores necessários para a sua instalação adequada.• 
Compatibilidade eletromagnética • 
grau de estanqueidade: IP-67.• 

Série SPK
CatÁlogo CoRPoRatIVo



La Maquinista Valenciana · www.lmvsa.com · tel: +34 96 159 60 71

20120510

Especificações técnicas 

SPK2060-B

Capacidade das baterias: 12 V / 60 ah • 
disponível baterias de 12 V até 120 ah em C100

módulos solares: 2 x 10 W = 20 W• 
Para uso em bóias• 
lanterna recomendada: Bdl120, com alcance máximo de • 
7 milhas náuticas.

SPK2060-P

Capacidade das baterias: 12 V / 60 ah • 
disponível baterias de 12 V até 120 ah em C100

módulos solares: 2 x 10 W = 20 W• 
Para uso em pilares.• 
lanterna recomendada: Bdl120, com alcance máximo de • 
7 milhas náuticas.

SPK2060-Px2

Capacidade das baterias: 2 x 12 V / 60 ah = 12 V / 120 ah • 
disponível baterias de 12 V até 240 ah em C100

módulos solares: 2 x 20 W = 40 W• 
Para uso em pilares.• 
lanterna recomendada: Bdl300, com alcance máximo de • 
10 milhas náuticas.

SPK2060-Bx2

Capacidade das baterias: 2 x 12 V / 60 ah = 12 V / 120 ah • 
disponível baterias de 12 V até 120 ah em C100

módulos solares: 4 x 10 W = 40 W• 
Para uso em bóias• 
lanterna recomendada: Bdl300, com alcance máximo de • 
10 milhas náuticas.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SPC66	/	SPC88	•	UNIDADES	DE	CONTROLE	DE	ENERGIA	SOLAR

As unidades SPC66 e SPC88 são 
controladores de carta solares que contêm a 
mais recente e inovadora tecnologia, ideais 
para sistemas de energia solar de pequeno e 
médio porte, bastante adequados para auxílios 
à navegação marinha. Neles, a carga da 
bateria passa através de um regulador shunt 
PWM e a descarga excessiva é controlada por 
um transistor MOSFET. A compensação de 
temperatura integrada a esses controladores é 
feita por meio de um sensor interno.

Essas características lhes permitem prover uma 
regulação de carga muito eficiente, oferecendo 
alta confiabilidade e extensão na vida útil da 
bateria.

As caixas com grau de estanqueidade IP-
67 permite a essas unidades ser usadas nas 
condições mais adversas do ambiente marinho.

Características

Controlador tipo shunt de alta confiabilidade e eficiência para sistemas de energia solar de pequeno e •	
médio porte.
Regulação de carga para a bateria com Modulação por Largura de Pulso (PWM). Curva IV •	
característica.
Alta confiabilidade devida ao controle de chaveamento da carga por MOSFET.•	
Tensão usual do sistema de 12 VCC. Pode ser opcionalmente configurado para 24 VCC.•	
Diodo Schottky integrado para evitar descarga da bateria através do painel solar durante a noite.•	
Proteção integrada contra curto-circuito e polaridade incorreta. •	
Mostrador de LED para operação de carga e tensão da bateria.•	
Compatibilidad electromagnética •	

Reguladores de carga
CATÁLOGO CORPORATIVO
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 Especificações Técnicas

Especificações SPC66 SPC88

Tensão nominal 12 / 24 V

Corrente de carga máxima 6 A 8 A

Corrente máxima para a carga 6 A 8 A

Máximo consumo próprio 4 mA

Tensão normal de final de carga 13,7 V / (27,4 V)

Compensação de temperatura -4 mV / °C / vaso

Tensão de desconexão por sobrecarga 
Tensão de reconexão da carga

11,1 V / (22,2 V)  
12,6 V / (25,2 V)

Fusível embutido 6,3 A 10 A

Faixa de temperatura -25 °C hasta 50 °C

Dimensões 180 x 130 x 60 mm

Terminal de conexão 2,5 / 4 mm2

Peso 550 gr

Grau de estanqueidade IP-67
Mostrador de LED para indicar o estado da carga das baterias

Vermelho: 11,8 V (recarga desconectada).
Amarelo: 12,3 V.
Verde: 12,8 V.

Mostrador de LED funções de carga (LED verde):
Verde: Bateria em carga.
Verde piscando: Bateria quase carregada.
Apagado: Bateria carregada

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SÉRIE SPC • UNIDADES DE CONTROLE DE ENERGIA SOLAR

Características

Regulador de carga tipo shunt, com transistores Mosfet.•	
Operação completamente automática.•	
Regulagem de carga em três níveis: profunda, de absorção e flutuação.•	
Compensação de temperatura.•	
Proteção das baterias contra sobrecarga e contra descarga profunda.•	
Dispositivo de bloqueio para evitar descarga das baterias através dos módulos solares.•	
Indicador visual de LED multicor.•	
Proteção contra transitórios de sobre tensão através de supressores de tensão de alta potência nos •	
circuitos de entrada e de saída.
Proteção contra inversão de polaridade, sobrecarga de corrente e curto-circuito.•	
Medidor dual de Ah & gravador de dados eletrônico DINTAH03, pronto para ser remotamente •	
monitorado através de sua porta de programação RS-232.
Grau de estanqueidade: IP-65.•	
Compatibilidade Eletromagnética •	

A série SPC é ideal para sistemas solares 
fotovoltaicos de médio e grande porte, em 
instalações remotas de auxílios à navegação.

A unidade de controle SPC provê total proteção 
às baterias e às cargas contra sobrecargas e 
descargas excessivas. Ela também oferece uma 
interface complete entre o banco de painéis 
solares, as baterias e as cargas (lâmpadas, 
lanternas, motores...). 

A unidade de controle inclui um medidor dual de Ah 
& gravadores de dados DINTAH03 para fornecer 
informações completas sobre o estado operacional 
do sistema através de sua tela de LCD.

Alimentaçao
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações técnicas 

SPC5020

SPC2020

O DINTAH03 é um medidor de AH & gravador de dados dual, completo e 
ideal para unidades de controle de energia solar e sistemas UPS; fornece 
informações sobre os seguintes dados de campo e históricos:

Corrente de carga (A).•	
Corrente de descarga (A).•	
Tensão na bateria (V).•	
Carga acumulada (AH), armazenada na memória por até 90 dias.•	
Descarga acumulada (AH), armazenada na memória por até 90 •	
dias.
Estado de carga da bateria em % (V).•	

DINTAH03

SERIE SPC SPC2020 SPC5020 SPC8020

Corrente máx. nos painéis a 50 ºC (A) 20 A 50 A 40+40 A

Corrente máx. na carga a 50 ºC (A) 20 A 20 A 20 A

Peso 9 kg 16 kg 20 kg

Dimensões (mm) 540 x 440 x 200 747 x 536 x 300 747 x 536 x 300

Grau de estanqueidade IP-65

Tensão del sistema (V) Modelos de 12 V ou 24 V

Faixa de temperaturas -25 + 50 ºC

Compensação de temperatura
-4 mV / K / 

Célula
-5 mV / K / Célula

Tensão final de carga (flutuação) 13,7 V / 27,4 V

Ativação do ciclo de carga
SOC < 40% 

11,7 V / 23,4 V
12,4 V / 24,8 V 

Ajustável
12,4 V / 24,8 V 

Ajustável

Tensão de absorção em 1 h 14,4 V / 28,8 V 14,0 V / 28,0 V 14,0 V / 28,0 V

Ativação da equalização 1 hora a cada 30 dias

Nível de desconexão da carga SOC < 30% (11,1 V)

Nível de reconexão da carga SOC < 50% (12,5 V)

Alarme de baixa tensão na bateria 10,5 V / 21,0 V

Alarme de sobretensão na bateria 15,0 V / 30,0 V

Sensor de temperatura Sim

Proteções Sobretensão, inversão de polaridade, curto-circuito.

Proteções eletrônicas
Sobretensão, tensão baixa, sobrecarga de tensão 
e corrente nos painéis, curto circuito, temperatura 

alta

Temperatura alta 
(desconexão da carga)

Desconexão em 85 ºC aproximadamente 
Reconexão em 70 ºC aproximadamente.

Corrente de desconexão por sobrecarga 22 A

Queda de tensão
Calculada & compensada automaticamente. 

Não necessita cabo sensor para bateria.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SERIE LMV • PANELES SOLARES

Los módulos fotovoltaicos LMV son 
fabricados bajo un estricto control con 
los mejores componentes y materiales.

Las células solares de silicio tienen 
las siguientes ventajas: alta eficacia, 
alto rendimiento, alta fiabilidad y no 
contaminan.

Los módulos solares LMV tienen un 
excelente rendimiento.

La alta eficiencia de los módulos solares 
LMV está particularmente diseñada 
para aplicaciones que necesiten de una 
máxima generación de energía.

Características

Estos módulos consisten en células solares con alta eficiencia de conversión.•	
Circuito laminado entre hojas de Etileno-Acetato de Vinilo (EVA) para una mejor resistencia a la •	
humedad.
La hoja de polímero duro de Tedlar (TPT), resistente a desgarrones, pinchazos y a la abrasión.•	
Resistente a golpes, con vidrio reforzado con alta transmisión de luz.•	
Marco de aleación de aluminio tratado para la corrosión.•	
Conexiones de la caja selladas.•	
Construido bajo certificados con la norma 9001:2000.•	

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações técnicas

Vidrio templado

EVA

Células

TPT

EVA

*STC: Standad Test Conditions 1.000 W/m2 irradiance, 25 ºC Cell temperature, spectrum AM 1,5
  NOCT: Norminal Operating Cell Temperature Conditions 45 ºC ±2
  EVA: 0,5 mm
  TPT: 0,3 mm

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]

LMV5W-L LMV10W-M LMV20W-M LMV55W-M LMV85W-M

Potencia máxima W 5 10 20 55 85

Voltaje máximo 
(Vmp)

V 18,2 18 17,02 17,44 19,56

Intensidad 
máxima (Imp)

A 0,29 0,56 1,2 3,16 4,35

Corriente de corto 
circuito (Isc)

A 0,32 0,62 1,34 3,39 4,65

Voltaje en circuito 
abierto (Voc)

V 22 22 21 20,9 23,99

Nº de células 36 34 34 36 36

Tipo de células Policristalina Monocristalina Monocristalina Monocristalina Monocristalina

Longitud mm 254,5 356 621 857 1.177

Anchura mm 220 302 281 535 532

Grosor mm 6 28 28 28 28

Marco No
Aluminio 

anodizado
Aluminio 

anodizado
Aluminio 

anodizado
Aluminio 

anodizado

Peso kg 0,5 1,5 2,5 5,5 9
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SISTEMA	DE	TELECONTROLE	E	MONITORAÇãO	REMOTO

La Maquinista Valenciana dispõe dum 
Sistema de Telecontrole e Monitoração 
remoto, especialmente desenhado para 
a supervisão de estações de ajudas à 
navegação, incluindo faróis, lanternas, 
bóias, e em geral cualqueir tipo de 
señalização náutica

O sistema permite a monitorização e 
telecontrole de um numero ilimitado de 
estações remotas (sinais náuticas) desde 
uma ou mais estações centrais

Características

Acesso sob meio web.•	
Numero ilimitado de estações remotas (sinais náuticas) ja que não som necessárias licenças.•	
Alcance ilimitado dependendo dos meios de transmissão das comunicações•	
Topologia baseada em internet a traves de um nucleo de comunicações.•	
Possibilidade de incorporar redundância com sincronização automatica a traves de internet.•	
Bases de dados SQL de integração simples.•	
Sistema modular, expansible e deslocalizado.•	
Interface amigável para o usuário. Não requer experiência especializada.•	
Telecontrole e monitoração remotos em tempo real.•	
Pacote de software sob meio grafico (windows ou similar) para o controle de supervisão e adquisição •	
de dados.
Diferentes níveis de acesso com senhas, de maneira que só o pessoal autorizado pode levar a cabo •	
as atuações que lhes permite sua senha de acesso, aumentando asi a segurança do sistema.
Relatórios sobre estado atual, alarmes e incidentes. Possibilidade de confeccionar graficos e •	
estadisticas, asi como guardar um historico de todos os eventos acontecidos.
O software inclui bases de dados em tempo real, resumos, indicações de alarmes visuais e sonoras.•	
Disponível monitoração do posicionamento de bóias por GPS e o envio de alarme no caso de que a •	
bóia saia de sua rádio de passeio.
A configuração do sistema pode desenhar-se conforme aos requerimentos do cliente.•	

Enlaces de comunicação

GPRS.•	
Rede de telefones publica.•	
Cabos propios (dedicados).•	
Enlaces de radio HF, VHF ou UHF.•	
Satelital.•	
Internet.•	
Outros meios de comunicação •	
disponíveis no mercado.

Gestão de comunicações
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Aplicação Web

Monitoração das estações remotas (sinais náuticas):
Estado atual.•	
Telemetria.•	
Alarmes.•	

Telecontrole remoto das estações remotas (sinais náuticas):
Possibilidade de mudar a configuração das equipes.•	

Sites web

Estaçao remota

Dispomos de diferentes tipos de interfaces de estação remota, dependendo dos enlaces •	
de comunicações utilizados: GPRS, radio modems, HF, VHF, e UHF, transceptores satelitais 
INMARSAT-C.
Qualquer combinação destes interfaces é possível, de acordo com os meios de transmissão •	
existentes ou os mas adequados.
Entrada de tension a 12 / 24 VCC ou 120 / 240 VCA.•	
Interfaces com outros sistemas RS232, RS 485.•	

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

MODEM SATELITE

Projetado para a gestão inteligente da potência e 
não alimentado equipamentos, móveis ou fixas, 
SMARTONE é uma solução prática para melhorar a 
eficiência operacional e de segurança. 
O projeto permite facilmente instalado e pode ser 
colocado sem a ajuda de antenas ou de alimentação 
externa. O SMARTONE é alimentado com 4 pilhas 
AA 1.5 V baterias de lítio, com mais de 3 anos de 
vida e evita a necessidade de comprar pilhas caras 
necessários para o volume de negócios. 
Os sensores de movimento SMARTONE, GPS 
diferencial comparativo e configurado para transmitir 
a informação do sensor do estado da equipa. Cada 
SMARTONE isto pessoalmente configurado para 
acompanhar as necessidades específicas da equipe 
de emergência e fornecer avisos por e-mail e / ou 
mensagem de celular.

Características

Rápida instalação usando adesivos industriais ou parafusos para montagem. •	
Solução total compacto que não precisa de arreios de retenção, alimentação externa, nenhuma •	
antena externa. 
Mudança de posição do sensor, que envia alertas se o objeto de uma área predeterminada. •	
Modo de acompanhamento. •	
O recurso de ligar / desligar o computador permite a reorientação da unidade GPS.•	

Acessórios

Cabos de electricidade. •	
Cabo USB de configuração.•	

Programa de configuración SMARTONE

Ferramenta de programação para a configuração, fácil de •	
instalar no PC. 
Configurar várias unidades simultaneamente.•	

Gestão de comunicações
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Mensagens Standard •	
Desperta, localização GPS, o sono. 
Mais de 12 desativações configurações programáveis quando desligado. 

Relatório alternativo: •	
Alternativa relatório de acompanhamento, a ativação causados pelo “alarme” ou movimento. 
Posição de GPS transmitido em intervalos intervalo de tempo programado ou quando o alarme 
permanece ativo. 

Modo de redução de custos da mensagem: •	
Reduzido de satélite de mensagens se o computador mudou de estado. 

Baterias substituíveis Gama: •	
Utiliza 4 pilhas AA 1.5 V baterias de lítio, com mais de 3 anos.

SMARTONE Certifications:

Segurança Intrínseca (UL Classe 1, Divisão 1, Grupos A, •	
B, C, D) para E.U. e Canadá 
ATEX •	
FCC CFR Parts 15 e 25 •	
Indústria do Canadá •	
Marca CE (European Certification) •	
COFETEL•	

Standards:

SAE J1455 MIL STD 810•	
NEMA 4X / IP-68•	
RoHS Compliant•	

Desaperte a tampa e ligar ou desligar 
conector

8,25 cm

2,54 cm

16,51 cm

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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Gestão de comunicações

DES-GSM

A equipe DES-GSM da LMV é preparado 
para conectar-se a nossa série de equipes 
electronicos de ultima geração da série DÊS.

Seu uso permite o envio dos sinais de alarme 
geradas por nossas equipes, asi como de 
mais 2 alarmes externos.

Características

O modulo DES-GSM da LMV permite o envio dos principais alarmes produzidas pela lanterna, a um numero 
determinado de telefonos moviles configurados pelo usuário.

Banda de funcionamento: 900/1800.•	
Tecnologias GSM.•	
Permite incorporar dois sinais adicionais às proporcionadas pela baliza, (por exemplo, Alarme de •	
invasão-tentativa de roubo, impacto, posicion, deriva..,) podendo aumentar o numero de alarmes 
adiconales a quatro se se utiliza junto com o eclipson DES-33.
Tipos de alarmes•	

Dia/Noite.
Sobretension.
Onus da bateria baixo.
Consumo da lanterna.
Alarme da falha do onus dos paneis solares.
Mudança do ritmo dos lampejos.
Leitura de dados da bateria.
Falha na rotacion.
Ultima lâmpada em serviço.
Alarme de lâmpadas.

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificações técnicas

Especificações eletricas

Especificações
Antena integrada de alto ganho.  Possibilidade de antena externa•	
1 porta serial para entrada de alarmes•	
Entrada de comunicações asincronas (RS 232) Nível TTL para configuração•	
Configuração mediante hiperterminal•	

Os parametros configuraveis som:
- PIN  corresponde ao PIN da SIM  - (4 digitos)
- Dez numeros de telefone celular aos que se quer enviar a mensagem
- Mensagem associada a cada entrada (mensagens de 32 carateres)
- Possibilidade de interrogacion de estado

Compatibilidade electromagnetica 

Alimentação 10 V – 30 Vcc

Consumo no envio de SMS *60 mA Contante (bicos de 450 mA)

Consumo em repouso *16 mA

*Alimentação = 12Vcc

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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DES-GPRS

A equipe DES-GPRS da LMV é preparado 
para conectar-se a nossa série de equipes 
electronicos de ultima geração da série DÊS.

Sua utilização permite a gestão remota dos 
mesmos, bem como o envio de sinais de 
alerta das balizas de posição do GPS e se 
usado em conjunto com o equipamento de 
cronometragem e posicionamento SYNC-GPS.

O módulo DES-GPRS é especialmente concebido para a integração com o sistema de 
controlo / acompanhamento das LMV.

Especificações técnicas

Alto ganho antena externa. •	
Entrada de comunicação assíncrona (RS232) para configuração de nível TTL. •	
Configuração do HyperTerminal usando•	

Os parâmetros configuráveis são:

2 porta de comunicação serial.•	
Port 485 LMV (Proprietário).
Porto de propósito geral TTL .

8 entradas analógicas configuráveis / Digital.•	
8 Saídas.•	
4 Saídas TTL.•	
4 saídas de relé (3 +1 alta potência equipe para definir de acordo com o motor).•	
Possibilidade de Macros.•	
Modo de uso e demanda por evento.•	

Compatibilidade electromagnética 

Gestão de comunicações
CATÁLOGO CORPORATIVO
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RESPONDEDOR RADAR MARÍTIMO LMV XXI

O respondedor de radar marítimo LMV XXI é uma 
nova geração de RACONs de sintonia ágil, bandas 
X&S que incorpora a mais avançada tecnologia.

O LMV XXI é um dispositivo receptor / transmissor 
que amplia a capacidade de detecção e 
identificação dos ecos radar, por intermédio de 
uma resposta ao sinal do radar. Oferece uma 
orientação confiável ao navegante sob quaisquer 
condições climáticas, indicando distância, rumo e 
alinhamento.

Características

Elevada potência de transmissão e maior sensibilidade de recepção combinadas com uma longa vida •	
útil.
Supressão de lóbulo secundário (SLS) dupla (freqüência e largura de pulso).•	
Medição precisa do lóbulo principal da antena capaz de indicar um alinhamento.•	
Ajuste automático do comprimento do código de acordo com a largura de pulso do radar.•	
Consumo de energia extremamente baixo.•	
Peso e dimensões reduzidos para facilitar o uso e a instalação.•	
Porta série para sistema de monitoramento.•	
Equipamento externo para programação.•	

Aplicaciones

Ponto de guinada de canal.•	
Zona ou Linha de Separação.•	
Advertência contra perigos isolados e áreas perigosas.•	
Identificação de pontos de aterragem.•	
Indicação de vãos navegáveis sob pontes.•	
Marca radar de alinhamento.•	

Opciones

Alcance: longo ou curto.•	
Resposta azimutal: 60º, 90º, 180º, 360º (somente na Banda X)•	
Alinhamento opcional.•	

Racons e AIS
CATÁLOGO CORPORATIVO
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 Especificações Técnicas

Freqüência
X: 9.300 ~ 9.500 MHz 
S: 2.900 ~ 3.100 MHz

Desvio de freqüência (1 μs) 1 MHz

Potência de saída 1 W

Atraso na resposta < 0,5 μs

Sensibilidade do receptor X: -40 dBm S: -35 dBm

Polarização
X: Horizontal 

S: Horizontal / Vertical

Resposta azimutal 360°

Tensão de alimentação 9 ~ 36 V DC padronizada

Consumo de energia 3 W

Supressão de lóbulo secundário SLS avançada

Faixa de temperaturas de operação -40 ~ + 70° C

Grau de estanqueidade IP-67

Dimensões Ø 280 mm, altura 570 mm

Peso 15 kg

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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Racons e AIS

CATÁLOGO CORPORATIVO

LMVXXI-HEKLEO	•	BALIZA	MARINA	DE	RADAR

La baliza marina de radar LMVXXI-HEKLEO es un 
receptor-transmisor que detecta e identifica las 
señales de radar respondiendo con una señal de 
radar en codigo Morse.

El equipo opera tanto en banda X como en S, 
proporcionando un sistema fiable de guía para los 
navegantes en cualquier condición meteorológica, 
con datos tales como rumbo y línea de guía.

Características

Su potencia de transmisión y su sensibilidad de recepción, proporcionan un largo alcance. Supresión •	
de lóbulos laterales (SLS) por sistema dual de frecuencia y anchura de pulso. 
La precisa identificación del pulso lateral permite dar una linea de guía.•	
Ajuste automático de longitud de señal según la señal del radar.•	
Consumo muy reducido.•	
Ligero y de reducidas dimensiones para su fácil manejo. •	
Puerto de consola para sistema de monitorización. •	
Equipo externo para programación.•	

Aplicaciones

Punto de giro del canal.•	
Zona	o	línea	de	separación.•	
Aviso de riesgos aislados o áreas de precaución.•	
Notificación de recalada.•	
Indicación de paso navegable bajo puentes.•	
Guía Ramark.•	

Opciones

Rangos de alcance: Largo y corto.•	
Respuesta azimutal: 60º, 90º, 180º, 360º (Solo en banda X).•	
Línea de guía opcional.•	
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X

S

Especificaciones técnicas

Conectores

Frecuencia
Banda X  (9300-9500 MHz)

Banda S (2900-3100 MHz)

Detección de ancho de pulso 70 a 2000 ns

Sensibilidad
-40 dBm, banda X 
-35 dBm, banda S

Tiempo de respuesta Tipica 670 ns y < 700 ns

Sensibilidad de recepción < +/- 3.5 MHz (< 200 ns), < +/- 1.5 MHz (> 200 ns)

Potencia 1 W

Código de respuesta
Programable: 13 letras del código Morse, 

otras bajo demanda

Duración de la respuesta Seleccionable por el usuario (6 a 60 µs)

Alimentación 10 a 32 V

Consumo medio 3 W

Puerto de comunicación Puerto serie RS232 para programación y diagnosis

Salidas
3 salidas colector abierto: fallo en X, fallo en S y fallo 

en alimentación

Entradas lógicas Inhibición de la baliza para VTS (Vessel Traffic Service)

Polarización
Horizontal y vertical en banda S 

Vertical en banda X

Diagrama horizontal 360° (± 2 dB en X y ± 0.5 dB en S)

Diagrama vertical ±15°(+/-3 dB, X y S)

Supresión de lóbulos laterales 
(SLS)

Independiente en banda X y S

Rango de temperatura -20 °C hasta + 60 °C

Grado de estanqueidad IP-67

Vibraciones ±1 mm a 13.2 Hz, 7 g a 100Hz (EN60945)

Dimensiones Diametro : 280 mm; altura: 740 mm

Peso 9 kg

Materiales Cuerpo en Polietilieno, base en aluminio

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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AIS	•	MARINE	BEACON	RADAR

Racons e AIS
CATÁLOGO CORPORATIVO

O AIS-AIS Beacon é um emitente 
que funciona na banda VHF marítima. 
Ele foi desenvolvido para aumentar a 
segurança dos navios no mar e criou 
várias mensagens que realçam a ajudas 
à navegação. 

Ele é capaz de enviar informações para 
os navios como Aton identificação, 
posição GPS, estado do farol. Etc. 

A mensagem 21, é definida para o efeito 
e está principalmente preocupado com a 
identificação das ajudas à navegação.

Características

Frequências de Trabalho para AIS1 e AIS2. •	
Posts 21, 8 e 6 no serviço VDL sob ITU.R M.1371-1. •	
Projetado para instalação de sistemas de energia solar. •	
Microprocessador controlado integradas funções DSP. •	
FATDMA operação. •	
Integrado com nossas balizas usando portas de comunicação. •	
Integra 4 entradas analógicas para telemetria. •	
Selecionáveis Power Transmission 2 W. •	
12 canal receptor GPS. •	
Poder de controle para o receptor GPS e antena. •	
DGNSS receptor opcional. •	
Grau IP-66 de vedação. •	
Software de configuração para PC. •	
Sensores meteorológicos opcional.•	
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Especificações Técnicas

O AIS-BEACON LMV é projetado e fabricado para reduzir o 
custo dos equipamentos existentes AIS, como um dispositivo 
de transmissão simples apenas. 
O controlador não necessita de chip de memória RAM adicional 
ou, Conversores VDM, etc, para a complexidade do controlador 
é minimizado.

Saída 2 W Nominal (Selectable)

RF Frequency Accuracy 3,5 ppm

Freqüência AIS 1 161.975 MHz

Freqüência AIS 2 162.025 MHz

Modulação AIS GMSK BT 0.4

Projetado de acordo com ITU.R M.1371-1 
IEC61993-2

Mensagens do serviço, 
de acordo com  ITU.R 

M.1371-1

Mensagem 21 Aids To Navigation (def.) 

Mensagem 6 ABM

Mensagem 8 BBM

Pacote Padrão
Mensagem 21 de telemetria regional codificados 

com 8 bits

Modos VDL FATDMA y FASMTV

Interface Analógica 4 entradas analógicas ( 0-5 V)

Interface Digital 4 entradas digitais (Max 16 V)

Tensão 12 Vdc Nominal

Consumo
0,73 W nominal, transmissão programada a cada 

 3 min.

EMC

IEC 60945 – Interferência radiada

IEC 61000-4-2 Descargas eletrostáticas

IEC 61000-4-3 Irradiada Freqüência

Faixa de temperatura -10 to +55ºC

Estanquidade IP-66

Peso 450 gr

Dimensões 186 x 116 x 34

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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Tabelas

CATÁLOGO CORPORATIVO

Tabelas de Alcances
Alcance Luminoso Noturno

atmosfera excelente
muito 
clara

clara
bruma 
leve

novoeiro

visibilidade 20 MN 14 MN 10 MN 6 MN 2,5 MN 1,3 MN
T= 0,85 0,80 0,74 0,6 0,3 0,1

I(Cd) Nominal
1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6
3 1,8 1,8 1,6 1,4 1,1 0,8
5 2,2 2,2 2,0 1,7 1,3 0,9

10 3,0 2,8 2,6 2,2 1,5 1,1
15 3,5 3,3 3,0 2,5 1,7 1,2
20 3,9 3,7 3,3 2,7 1,8 1,3
25 4,3 4,0 3,5 2,9 1,9 1,3
30 4,6 4,2 3,8 3,0 2,0 1,4
37 4,9 4,6 4,0 3,2 2,1 1,4
40 5,1 4,7 4,1 3,3 2,1 1,4
50 5,5 5,0 4,4 3,5 2,2 1,5
77 6,3 5,8 5,0 3,9 2,4 1,6

100 6,9 6,3 5,4 4,2 2,6 1,7
150 7,8 7,0 6,0 4,6 2,8 1,8
200 8,5 7,6 6,5 4,9 2,9 1,9
250 9,1 8,1 6,8 5,1 3,0 2,0
275 9,4 8,3 7,0 5,2 3,1 2,0
300 9,6 8,5 7,1 5,3 3,1 2,0
400 10,4 9,2 7,6 5,7 3,3 2,1
500 11,0 9,7 8,0 5,9 3,4 2,2
700 12,0 10,5 8,7 6,3 3,6 2,3
835 12,6 10,9 9,0 6,5 3,7 2,3

1.000 13,1 11,4 9,3 6,8 3,8 2,4
1.400 14,2 12,3 10,0 7,2 4,0 2,5
1.500 14,4 12,5 10,1 7,3 4,1 2,5
2.000 15,4 13,2 10,7 7,6 4,2 2,6
2.250 15,8 13,6 11,0 7,8 4,3 2,7
2.500 16,2 13,9 11,2 7,9 4,4 2,7
3.000 16,8 14,4 11,6 8,2 4,5 2,8
3.650 17,5 14,9 12,0 8,4 4,6 2,8
4.000 17,9 15,2 12,2 8,6 4,6 2,9
5.000 18,7 15,8 12,7 8,9 4,8 2,9
5.800 19,2 16,3 13,0 9,1 4,9 3,0
7.000 20,0 16,8 13,4 9,3 5,0 3,0
9.100 21,0 17,6 14,0 9,7 5,2 3,1

10.000 21,3 17,9 14,2 9,8 5,2 3,2
14.000 22,7 19,0 15,0 10,3 5,4 3,3
15.000 22,9 19,2 15,1 10,4 5,5 3,3
20.000 24,1 20,1 15,8 10,8 5,7 3,4
22.000 24,5 20,4 16,0 10,9 5,7 3,4
25.000 25,0 20,8 16,3 11,1 5,8 3,5
30.000 25,8 21,4 16,8 11,4 5,9 3,5
33.000 26,2 21,7 17,0 11,5 6,0 3,6
40.000 27,0 22,4 17,4 11,8 6,1 3,6
50.000 27,9 23,1 18,0 12,1 6,3 3,7
70.000 29,4 24,2 18,8 12,6 6,5 3,8
75.000 29,7 24,5 19,0 12,7 6,5 3,9

100.000 30,9 25,4 19,7 13,2 6,7 4,0
113.000 31,5 25,8 20,0 13,4 6,8 4,0
150.000 32,7 26,8 20,7 13,8 7,0 4,1
170.000 33,3 27,3 21,0 14,0 7,1 4,2
200.000 34,0 27,8 21,4 14,2 7,2 4,2
250.000 35,0 28,6 22,0 14,6 7,3 4,3
300.000 35,9 29,3 22,5 14,9 7,5 4,4
370.000 36,8 30,0 23,0 15,2 7,6 4,4
400.000 37,2 30,3 23,2 15,3 7,6 4,5
500.000 38,2 31,1 23,8 15,7 7,8 4,5
550.000 38,7 31,4 24,0 15,8 7,9 4,6
700.000 39,8 32,3 24,7 16,2 8,0 4,7
800.000 40,4 32,8 25,0 16,4 8,1 4,7

1.000.000 41,5 33,6 25,6 16,7 8,3 4,8
1.170.000 42,2 34,2 26,0 17,0 8,4 4,9
1.700.000 44,0 35,5 27,0 17,6 8,6 5,0
2.470.000 45,8 36,9 28,0 18,2 8,9 5,1
3.580.000 47,6 38,3 29,0 18,8 9,2 5,3
5.180.000 49,4 39,7 30,0 19,4 9,4 5,4

10.000.000 52,7 42,2 31,8 20,5 9,9 5,7
20.000.000 56,2 44,9 33,7 21,6 10,4 5,9

Alcance luminoso

O alcance luminoso de uma luz é a 
máxima distância na qual a luz pode ser 
vista por um observador. Essa distância é 
determinada pela intensidade luminosa da 
luz e pela transparência atmosférica.

Alcance nominal

O alcance nominal de uma luz é o alcance 
luminoso nas condições atmosféricas de 
transparência T = 0,74, equivalentes a uma 
visibilidade meteorológica de 10 milhas 
náuticas.

Alcance luminoso diurno

Alcance 
nominal 
(T=0,74)

Intensidade 
(Candelas)

1 4.600
2 25.000
3 76.000
4 182.000
5 383.000
6 745.000
7 1.400.000
8 2.400.000
9 4.100.000
10 6.900.000
12 18.000.000

15 69.000.000

Nota: essas intensidades se 
baseiam em uma luminância 
celeste de 10.000 cd/m², 
equivalente uma nuvem 
brilhante ou ao céu claro 
próximo à direção do Sol. 
Esse valor de luminância 
celeste corresponde ao 
iluminamento no olho do 
observador igual a 1 mililux 
(Recomendação nº 60 da 
IALA).

Nota: os números da tabela se baseiam no valor convencional do limiar de 
iluminamento no olho do observador, de 0,2 microlux, sem luzes de fundo.
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Fator de Transmissão Atmosférica

O fator de  transmissão atmosférica (T) 
indica a quantidade de luz que atravessa 
1 milha náutica de atmosfera e é um 
fator que caracteriza a transparência da 
atmosfera.

Esse fator está estreitamente relacionado 
com a visibilidade meteorológica, tal como 
indicado na tabela a seguir:

Fator de 
transmissão 
atmosférica

Visibilidade 
meteorológica 

(MN)
Tempo

0,0025 0,5 Neblina débil

0,05 1,0

0,1 1,3 Bruma

0,2 1,8

0,3 2,5 Bruma leve

0,4 3,2

0,5 4,3

0,6 6,0 Claro

0,7 8,5

0,74 10,0 Muito claro

0,8 14,0

0,85 20,0 Claridade excelente

0,9 29,0

1,0 ilimitada Claridade perfeita

Alcance geográfico

O alcance geográfico de um sinal náutico (luz ou objeto) é a máxima distância que se pode 
avistar o referido sinal por um observador acima do horizonte, no mar. Depende da elevação 
do sinal náutico acima do nível do mar e da altura do olho do observador. 

A tabela a seguir corresponde ao alcance geográfico em milhas náuticas

Altura 
do olho

Elevação do sinal (m)

(m) 0 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50 100 200 300

0 0,0 2,0 2,9 3,5 4,1 4,5 5,0 6,4 7,9 9,1 14,4 20,3 28,7 35,2

1 2,0 4,1 4,9 5,5 6,1 6,6 7,0 8,5 9,9 11,1 16,4 22,3 30,8 37,2

2 2,9 4,9 5,7 6,4 6,9 7,4 7,8 9,3 10,7 12,0 17,2 23,2 31,6 38,1

5 4,5 6,6 7,4 8,1 8,6 9,1 9,5 11,0 12,4 13,6 18,9 24,9 33,3 39,7

10 6,4 8,5 9,3 9,9 10,5 11,0 11,4 12,8 14,3 15,5 20,8 26,7 35,1 41,6

15 7,9 9,9 10,7 11,4 11,9 12,4 12,8 14,3 15,7 16,9 22,2 28,2 36,6 43,0

20 9,1 11,1 12,0 12,6 13,1 13,6 14,1 15,5 16,9 18,2 23,4 29,4 37,8 44,3

30 11,1 13,2 14,0 14,6 15,2 15,7 16,1 17,5 19,0 20,2 25,5 31,4 39,8 46,3

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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LUZES	DE	ALINHAMENTO

Lu
z 
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Lu
z 
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Eixo de alinhamento

Valores de K Grau de visibilidade

< 0,6 Inaceitável

0,6 a 1,0 Pobre

1,0 a 1,5 Suficiente

1,5 a 2,5 Bom

2,5 a 3,5 Muito bom

3,5 a 4,5 Excelente

D distância da luz anterior até o limite do alcance.
R distância entre a luz anterior e a luz posterior.
H altura da luz posterior.

h altura da luz anterior.
W largura do canal.
K coeficiente de sensibilidade lateral (2,5 = ótimo).

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]
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