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Загороджувальні вогні виробництва ТОВ «НВФ «Промвітех» спроектовані відповідно до 

державних норм України та міжнародних стандартів МАК та ICAO. Світлотехнічні параметри відповідають 

класу А (загороджувальні вогні малої інтенсивності). Дані вогні застосовуються для побудови систем 

світлового маркування висотних об'єктів (башти мобільного зв'язку, димарі, висотні споруди та інші висотні 

об'єкти, що загрожують руху повітряного транспорту). Загороджувальний вогонь сертифіковано 

Державною авіаційною Адміністрацією України (сертифікат АТ 2106 від 18.04.2008). 
Відповідність міжнародним нормам:  

- ICAO (додаток 14) 

- Transport Canada CAR 621.19 

- USAF AFMAN 32-1076 

- FAA (L-810) 

- MAK (Міжнародна авіаційна комісія) 

PS-25 LED має декілька режимів роботи: 

- стаціонарний - два вогні світяться у постійонму режимі; 
- основний/резервний - світиться один вогонь, при виході його з ладу автоматично 

вмикається резервний вогонь, формується сигнал типу "сухий контакт" в систему моніторингу обʼєкту. 
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ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Сила світла: не менше 10 червоних кандел 

 
Розподіл світлового потоку: 

 

не менше 10 кандел 3600 від -60 до +60 в горизонтальній площині 

 

Сила світла в верхній 
напівсфері: 

 

не менше 4 кд поза зоною кутів розсіювання від -60 до +60 

 
ВИКОНАННЯ 

Корпус: 
 

- металосплав 

- покриття порошковою фарбою 

Лінза: 
 

- полікарбонат з лінзою Френеля 

Габарити корпусу: 
 

висота 218 мм, діаметр 159 мм 

Маса: 
 

900 грам 

Ступінь захисту оболонки: 
 

IP 65 

 

Температурний діапазон: від -40оС  до +55оС при відносній вологості 95% 

 

Напруга живлення: 24, 48VDC, 220 VAC 

 

Потужність: 3,4 Вт 
 

Додаткові функції: моніторинг стану 

 
В комплект поставки входить: 

 

- корпус PS-25 - 1 шт. 

- світлодіодний модуль – 2 шт. 

- паспорт. 

 

Гарантія: 12 місяців 
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Мал. 1 Габаритні розміри PS-25 Led 

 
ФОТОТЕХНІЧНИЙ ГРАФІК 

 


