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1 PREZENTARE  
1.1 INTRODUCERE 
VRB-25 este o baliză luminoasă rotativă, destinată balizajului maritim. Pentru o utilizare între 10 şi 
22 mile nautice la 0.74T (14 - 36 MN la 0.85T). A fost concepută specific pentru o  alimentare cu 
panouri solare. Efiacitatea sa energetică şi calitatea sa optică îi conferă un excelent randament. 
Include, de asemenea, o reglare de tensiune/de frecvenţă PMW (pulse-width modulation/modulare 
impulsuri în durată) care o protejează împotriva supratensiunilor uşoare care pot fi generate de 
echipamentul solar.  
 
Mecanismul de rotaţie al VRB-25 prezintă un nivel înalt de fiabilitate şi de rezistenţă. El este dotat cu 
un motor care dezvoltă un cuplu ridicat, controlat de un  microprocesor care antrenează direct  
cadrul/placa/dispozitivul turnant fără un mecanism intermediar. Dispozitivul este montat pe rulmenţi 
etanşi. Vitezele de rotaţie sunt preprogramate  şi pot fi selecţionate de către utilizator. Precizia de 
control a vitezei este de ordinul a  ± 2%. 
 
Un sistem special de lentile Fresnel a fost realizat în scopul unei eficacităţi optime. Lentilele au o 
construcţie rezistentă, fiecare dintre ele fiind plasată într-un compartiment prelucrat cu precizie 
pentru a asigura o aliniere bună.  VRB-25 este polivalentă şi poate fi configurată pentru a produce 
până la un grup de  4 impulsuri luminoase cu  6 panouri. Este posibilă şi o opţiune cu 8 panouri. Ea 
este uşor de întreţinut, funcţionând şi cu lămpi standard industriale. Este prevăzută cu un 
schimbător de lămpi. 
 
Fiecare VRB-25 este livrată într-o cutie de transport din placaj uşor, concepută special pentru a 
putea fi reutilizată. Baliza este livrată asamblată integral şi testată,  pregătită să funcţioneze imediat 
după punerea  sub tensiune.  
 

1.2 Sistemul optic 
Sistemul optic este alcătuit din şase lentile Fresnel, (opţional pentru opt panouri) dispuse simetric pe 
un cadru/dispozitiv turnant în jurul unui foc fix. Lentilele Fresnel au o distanţă focală  de 178,5 mm 
pentru a atinge echilibrul optim între divergenţa fasciculului (în elevaţie şi azimut) şi intensitate.  
 
Lentilele au o grosime suficientă pentru a minimaliza îndoirea şi distorsiunile/deformările.  Fiecare 
lentilă este menţinută închis într-un compartiment prelucrat cu precizie, ceea ce garantează ca nicio 
variaţie semnificativă a intensităţii să nu se producă între fasciculele adiacente.  Cu o distanţă focală 
de 178,5 mm, există suficient spaţiu pentru a include un schimbător de lampă standard, iar lămpile 
sunt suficient de depărtate de lentile pentru ca să nu fie necesară o răcire cu aer sub presiune. În 
absenţa circulaţiei de aer de răcire, se elimină apariţia umidităţii şi a contaminanţilor atmosferici. 
 
Reglarea se face cu ajutorul unor instrumente simple prin partea superioară a balizei. Pe axul optic 
al fiecărei lentile sunt  perforate mici orificii de aliniere pentru a facilita alinierea fiecărui schimbător 
de lampă. Seturi de lentile sunt disponibile în alb (deschis), roşu şi verde; de asemenea, sunt 
disponibile panouri de obturare pentru a permite modificarea ritmului prin obturarea unuia sau mai 
multor fascicule. 
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1.3 Rotaţia dispozitivului de ghidare rotativ 
Dispozitivul de ghidare rotativ este antrenat direct de un  motor de joasă tensiune care furnizează 
niveluri de cuplu ridicat, datorită diametrului său mare. Motorul este dirijat de un  micro controler 
printr-o reglare  PID (Proporţională Integrală Derivată), controlată de un  codificator de viteză optică. 
O eroare în viteza de rotaţie poate fi detectată de  CALC-20B în decurs  de zece secunde. 
 
Există 248 posibilităţi de reglare a  vitezei de rotaţie  a focului  de la 0,5 la 15,9 ture  pe minut. 
Selectarea vitezei se face prin două comutatoare rotative. Precizia vitezei este  asigurată la ± 2% 
din întreaga gamă de viteze. 
 
Dispozitivul de ghidare rotativ/turnant (care include 6 sau 8 panouri) se bazează pe doi rulmenţi 
etanşi, supradimensionaţi, pentru o durată maximă de viaţă. Cuplul necesar al motorului de 
antrenare este suficient de larg pentru a învinge frecarea articulaţiilor/garniturilor. 
 
Există o ieşire pentru controlul rotaţiei pe placa de borne a CALC-20B. Durata de închidere a 
contactului la fiecare  jumătate de rotaţie a plăcii turnante este de 1/30 din viteza de rotaţie reglată. 
(Ex. : dacă rotaţia este fixată la1 tură / min, închiderea este de 60/30 = 2 secunde). 
 

1.4 Lămpi şi schimbător de lămpi 
VRB-25 a fost concepută pentru utilizarea de  lămpi standard de la 12 V până la 110 Waţi. O 
performanţă înaltă se obţine utilizând lămpile moderne compacte halogene. Rezultate bune cu VRB-
25  se obţin şi dacă se utlizează vechile lămpi  cu tungsten de tipul CC-8. Combinaţia dintre lentilă şi 
acest tip de lampă produce un fascicul cu o divergenţă mai mare. Până la 110W nu este necesară o 
răcire a lămpii.  
 
Pentru fiecare VRB-25 este furnizat şi un schimbător de lămpi cu şase poziţii  VLC- 153. VRB-25 
mai poate fi dotată şi cu un schimbător de lămpi fabricat în conformitate cu specificaţiile 195g 472a 
ale Gărzii de Coastă americană. 
 

1.5 Tranziţia zi / noapte 
VRB-25 este echipată cu un captator fotoelectric (rezistenţa  depinzând de lumină) care detectează 
nivelul de lumină  ambiantă şi aprinde  lampa la asfinţit. Captatorul este controlat o dată pe secundă 
de  CALC-20B. 
 
Pragul de tranziţie zi / noapte  poate fi  reglat de către utilizator, el fiind prestabilit  din fabricaţie la 
circa  100 lucşi (70 lucşi ON, 130 lucşi OFF).  
 
Dispozitivul optic funcţionează în permanenţă pentru a preveni orice deteriorare datorată focalizării 
luminii soarelui.  
 

1.6 Dispozitivul de control electronic 
Toate funcţiile sunt  combinate într-un singur dispozitiv de control,  CALC-20B. El încorporează 
controlul vitezei, verificarea şi corelarea schimbătorului de lămpi, controlul  filamentului lămpii la 
fiecare secundă, reglarea PWM (modularea impulsurilor în durată) a tensiunii lămpii, comutatorul 
energiei solare şi un contact de ieşire pentru controlul rotaţiei. Aparatul de control şi schimbătorul de 
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lămpi sunt protejate împotriva inversiunilor accidentale de polaritate, deşi condensatorul extern nu 
este bipolar.  
 
De observat faptul că multimetrele clasice (analogice şi numerice) nu dau măsurători precise ale 
tensiunii la conectarea într-un circuit care alimentează o lampă în reglare de tensiune PWM 
(modularea în durată a impulsurilor). În general, citirea/redarea este sub 12 V. 
 
Lampa nu se aprinde dacă rezistenţa captatorului fotoelectric este slabă (vede zi) sau dacă viteza 
de rotaţie a platoului/discului este prea rapidă sau prea lentă cu 8% faţă de cea fixată de 
comutatoare.  
 
CALC-20B va efectua o reiniţializare automată, dacă dispozitivul de ghidare turnant nu se mai 
roteşte timp de 60 de secunde de la demararea sa. Reglarea comutatoarelor   « zero ; zero» nu 
trebuie utilizată , deoarece  este vorba despe o viteză nulă. 
 

1.7 Alimentarea electrică 
Consumul de curent al motorului de antrenare şi CALC-20B este de 125 mA maximum la 12V. 
Consumul de curent la 6,0 ture/min este de 80 mA,  CALC-20B funcţionând la 12V sau 24V. 
 
Cu o alimentare de 24V a CALC-20B, când lampa este aprinsă, curentul reprezintă jumătatea din 
valoare la 12V (de exemplu, pentru lămpi 3.0A sub 12V curentul total este de 1,5 sub 24 V). 
 

1.8 Materiale 
Lentilele  Fresnel sunt din material acrilic turnat, transparent sau colorat. Lentilele furnizate cu baliza 
au fost testate şi asamblate din fabricaţie pentru a da intensităţi omogene de ieşire (la sub 5%). Nu 
se vor schimba lentilele separat, toate trebuind înlocuite împreună, dacă e necesar. Verina 
este turnată pornind de la o folie acrilică (transmisivitate mai bună) şi cuprinde un filtru  UV pentru o 
protecţie ameliorată contra intemperiilor. 
 

2 CONFIGURAREA FOCULUI 
2.1 Recepţionarea focului 
Se scoate aparatul din cutia sa, desfăcând şuruburile din jur. Cutia trebuie păstrată în cazul în care 
este necesar  un transport ulterior. 
 
Baliza trebuie controlată pentru a avea garanţia că, în timpul transportului, nu s-a produs nicio 
deteriorare. 
Se va citi prospectul pentru o familiarizare cu dispunerea generală a componentelor.  
 
VRB-25 trebuie testată în atelier înaintea instalării sale la locul corespunzător.   
 
După alimentare şi montarea lămpilor, VRB-25 este gata de funcţionare. VRB-25 este furnizată cu 
un  kit conţinând materialele de montaj şi un calibru pentru reglarea focală a lămpii. Lămpile sunt 
incluse numai dacă sunt menţionate în momentul comenzii. 
 



 

 

PPRROOSSPPEECCTT  DDEE  UUTTIILLIIZZAARREE  SSII  DDEE  IINNTTRREETTIINNEERREE  AA  

BBAALLIIZZEELLOORR  RROOTTAATTIIVVEE  VVRRBB--2255 Pagina : 7/25 

 

GISMAN – ZA Toul Garros, 7 rue Louis Blériot, 56400 AURAY– contact@gisman.fr  - www.gisman.fr  
 

2.2 Controlul alimentării electrice 
Pentru efectuarea testărilor în atelier, se conectează VRB-25 la o baterie 12 V sau la o alimentare 
stabilizată la 12V, caz în care baliza trebuie protejată împotriva vârfurilor de tensiune. 
 
Conectarea cablului de alimentare se efectuează pe placa de borne din compartimentul aflat în 
spatele plăcuţei de identificare. Se va consulta schema de cablare inclusă în prezentul prospect. 
O presetupă/presgarnitură de schimb este inclusă pentru conectarea unui cablu de telecontrol, dacă 
este necesar.  
 

2.3 Reglarea vitezei 
Viteza de rotaţie poate fi prereglată din fabricaţie, dacă se solicită în momentul comenzii, în acest 
caz nefiind necesară nicio reglare. 
 
Viteza de rotaţie a VRB-25 este determinată de dispozitivul de control CALC-20B. Acesta este situat 
în compartimentul său special de la baza balizei. CALC-20B trebuie scos din locaşul său pentru a 
regla viteza de rotaţie.  
 
Pentru a scoate CALC-20B din locaşul său, există o garnitură torică/etanşare cu inel putând oferi o 
oarecare rezistenţă şi  o ancoşă pentru a alinia CALC-20B  în compartimentul său. 
 
Câteva fire destul de scurte sunt conectate la CALC-20B, astfel încât  CALC-20 să nu fie scos brusc 
din locaşul său. SE debranzează firele de la CALC-20B, cu excepţia celor trei ale sondei 
tahimetrice, se observă locul în care e conectat fiecare fir. Cele trei fire ale sondei tahimetrice  
CALC-20B pot fi lăsate la loc. 
 
După debranşarea firelor, CALC-20B poate fi scos, trecând cu grijă cu o ustensilă subţire  (ex : lama 
unui briceag) în jurul cutiei. După ce a fost scos CALC-20B, trebuie scoasă cartela/placa electronică 
a  CALC-20B. În acest scop, se desfac cele patru şuruburi de 2,5 mm de pe placa superioară a  
CALC-20B cu ajutorul unei chei de 2 mm, după care se scoate cartela/placa din suportul său.  
 
Partea inferioară a plăcii electronice are două întrerupătoare hexazecimale (Figura 1 pentru  CALC-
20B) care sunt utilizate pentru selectarea vitezei de rotaţie. Se reglează comutatoarele la numerele 
corespunzătoare, după cum e  indicat în  figura 1. Nu se vor utiliza parametri inferiori decât SW1 = 
8, SW2 = 0 (0,5 ture / min). 
 
Se va merge în ordine inversă, având grijă ca firele să nu fie ciupite la reinstalarea cutiei în baliză. 
La remontarea cartelei în cutie, se va verifica dacă cele două părţi desemnate cu "Rot Detect"  sunt 
exact în linie cu fanta în formă de U, înainte de a fixa cele patru şuruburi de montaj (a se vedea 
figura 2). Acest lucru este important, deoarece garantează  o aliniere corectă a sondei tahimetrice 
cu pista optică.   
 
Dacă viteza nu este stabilă sau este prea rapidă, aceasta se poate datora existenţei prafului sau a 
altor corpuri străine pe captatorul sondei tahimetrice. Dacă problema persistă după o curăţare 
atentă a părţii superioare  a sondei tahimetrice cu jet de aer sau cu o perie moale pentru lentile,  
aceasta poate fi semnul unei defecţiuni a plăcii, necesitând înlocuirea ei. A se vedea secţiunea 
referitoare la înlocuirea şi reglarea captatorului  tahimetric.  
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Figura 1: Reglarea vitezei de rotaţie a  CALC-20B 

SELECTARE RPM 
Fracţiuni Unităţi 

SW
1 

RP
M 

SW
2 

RP
M 

0 0.0 0 0 
1 0.10 1 1 
2 0.16 2 2 
3 0.20 3 3 
4 0.25 4 4 
5 0.30 5 5 
6 0.33 6 6 
7 0.40 7 7 
8 0.50 8 8 
9 0.60 9 9 
A 0.66 A 10 
B 0.70 B 11 
C 0.75 C 12 
D 0.80 D 13 
E 0.83 E 14 
F 0.90 F 15 

 
Potenţiometru reglare celulă 
crepusculară  

CALC-20B 
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CALC-20B potenţiometru de reglare a captatorului foto – se roteşte la stânga,  pentru a 
aprinde baliza mai târziu, şi in sens antiorar, pentru a o aprinde mai devreme. 
Figura 2: Centrare pentru o aliniere corectă a CALC-20B în carcasaă. 

2.4 Alinierea schimbătorului de lămpi 
Fiecare lentilă Fresnel are în centru un mic orificiu. Centrul focarului luminos al lămpii cu 
incandescenţă trebuie plasat exact pe axa orificiilor de aliniere a lentilelor.  
 
Se va utiliza calibrul de reglare  furnizat cu fiecare baliză pentru reglarea planului focal. 
 
Se va utiliza o cheie (dimensiunea 4 mm) pentru a regla fiecare din cele trei picioruşe ale plăcii 
schimbătorului de lămpi.  
 

2.5 Reglarea numărului de impulsuri luminoase 
Caracteristicile balizei se reglează, schimbând culoarea lentilelor Fresnel, sau înlocuind una sau mai 
multe lentile cu panouri de obturare. Aceste panouri pot fi comandate separat.  VRB-25 mai poate fi 
furnizată  configurată deja.  
 
Schimbarea ansamblului panourilor lentilelor  Fresnel necesită scoaterea verinei.   
Se desfac rotind pe sfert  cele opt cleme de închidere/încuietori (VRB092) situate pe inelul inferior al 
verinei. Se ridică cu grijă geamul/vitrajul pentru a nu-l zgâria. 
 
Se deşurubează şi se ridică suportul Superior (VRB015) care securizează toate panourile lentilelor 
Fresnel aflate în acel loc. Panourile separate şi lentilele pot fi astfel scoase şi înlocuite pentru a 
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modifica  respectivele caracteristici ale focului. La remontare, latura netedă a lentilei trebuie 
orientată spre lampă. Platoul este rotit în sens orar, privind de deasupra.  
 

2.6 Reglarea fotocelulei 
Celula fotoelectrică este reglată din fabricaţie pentru a bascula la aproximativ  100 lucşi, ceea ce se 
poate dubla sau diviza la doi, utilizând potenţiometrul de reglare. Potenţiometrul este de tipul  20 de 
ture cu un  clic la fiecare extremitate a plajei de reglare.  
 
Pentru a porni baliza mai târziu, se roteşte potenţiometrul în sens orar. În felul acesta, se acţionează 
asupra reglării celulei fotoelectrice pentru a funcţiona cu luminozitate slabă (cer întunecat). 
 
Pentru a porni focul mai devreme pe timp de seară, sau dacă există lumini parazite în împrejurimi, 
se roteşte potenţiometrul în sens antiorar.  
 

3 MONTAREA ŞI ALINIEREA FOCULUI 
 
Se montează baliza pe o bază metalică orizontală şi plată, protejând accesul în partea inferioară a 
gurii de acces  (VRB008) şi la placa de  borne (VRB152).  Trebuie făcute trei orificii de  13 mm  la 
distanţă egală, pe un diametru de  200mm. 
 
Cu fiecare baliză este furnizat un kit complet  conţinând material de montaj, incluzând trei lungimi de 
tijă filetată din inox, şase piuliţe, şase piuliţe înfundate şi 12 şaibe plate.  
 
Pentru a izola materialele între ele (inox, aluminiu), sunt furnizate două inele izolante negre, astfel 
încât să se evite coroziunea datorată cuplului electric. Baliza este livrată având în dotare aceste 
inele.  

  
Figura 3:  fixarea VRB-25 
 

A Piuliţă înfundată 
B Şaibă plată  inox 
C Inel izolant 
D Soclul VRB-25 
E Piuliţă inox 
F Tijă filetată inox 

G Suport  
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3.1 Amplasarea la nivel a VRB-25 
Amplasarea balizei la nivelul corespunzător este esenţială pentru ca vizibilitatea ei să fie optimă. 
 
O nivelă cu bulă este fixată la baza platoului turnant, în faţa unei lentile  Fresnel. Bula este vizibilă 
din exteriorul verinei. Această nivelă a fost reglată din fabricaţie pe platină şi nu trebuie deplasată. 
 
Se reglează piuliţele de punere la nivel până când bula rămâne la mijlocul nivelei. Platina trebuie să 
poată fi învârtită liber cu mâna. În caz contrar, se va verifica dacă nu există corpuri străine care să 
jeneze rotaţia.  
 
După punerea balizei la  nivel/nivelarea balizei, piuliţele cu frână superioare pot fi uşor strânse la 
loc. Se verifică nivela după ce au fost strânse piuliţele.  
 

3.2 Înainte de părăsirea locaţiei 
Se va verifica dacă baliza este bine montată la nivel şi dacă toate piuliţele sunt strânse corect. 
 
Se va verifica nivela cu bulă în timpul unei rotaţii complete a platinei.  
 
Platoul trebuie să fie în rotaţie, iar celula crepusculară, descoperită. 
 
Toate presetupele şi conexiunile trebuie strânse. Placa de borne şi carcasa superioară/capacul 
superior trebuie instalate şi securizate. 
 
Schimbătorul de lămpi ar trebui să fie în poziţia numărul 1 şi să aibă lămpi bune pentru fiecare 
poziţie.   
Se va verifica dacă toate caracteristicile balizei sunt corecte, ritmul impulsurilor luminoase, culoarea 
şi viteza de rotaţie.  
 

4 RACORDAREA ELECTRICĂ 
 

4.1 Alimentarea 
Intervalul de tensiune de alimentare a focului este cuprins între 11 şi 30Vcc. O reglare  
PWM (modularea în durată a impulsurilor) asigură menţinerea tensiunii interne de 
funcţionare la 12,0 Vcc.  
Notă: Majoritatea voltmetrelor portabile nu măsoară corect o tensiune reglată de  PWM 
(citirea/redarea este întotdeauna inferioară). Verificarea acestui format de ieşire necesită un 
osciloscop cu o capacitate de stocare matematică. 
Alimentarea electrică trebuie să fie cât mai stabilă.  
 
În cazul unei alimentări cu panouri solare. Dimensionarea trebuie să fie concepută corect 
pentru a asigura suficientă energie, ţinând cont şi de învechirea bateriilor.  
 
În cazul unei alimentări pe sectoare, se recomandă includerea unei baterii tampon pentru a 
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proteja focul de supratensiuni, pentru a absorbi fluctuaţiile de tensiune şi, de asemenea, 
pentru a asigura funcţionarea focului în timpul întreruperilor de curent pe sector.  
 
Atenţie: Orice variaţie de tensiune la dispozitivul de control poate influenţa nivelul de 
tensiune a lămpii.  
 
În zonele supuse furtunilor, trebuie să se aplice o protecţie antitrăsnet pentru ansamblul 
sitului şi alimentarea balizei.  
De reţinut faptul că garanţia nu se aplică daunelor provocate de trăsnet.  

4.2 Racordare şi teste 
Înainte de racordarea focului, trebuie întreruptă alimentarea electrică, pentru a împiedica 
supratensiunile temporare la nivelul lămpii. 
 
Între foc şi baterie, nu trebuie să se instaleze nicio siguranţă fuzibilă şi niciun întrerupător, dat fiind 
că acestea nu sunt suficient de fiabile şi pot provoca o scădere nedorită a tensiunii.  
 
Cablurile de alimentare trebuie să aibă o mărime suficientă pentru a asigura curentul nominal al 
lămpii. Căderea de tensiune în cablul de alimentare trebuie să fie sub 1% din tensiunea de 
alimentare (cuprinsă, în general, între 0,1 Vcc). Este necesar un cablu cu două fire. 
 
Un cablu scurt de legare la masă/pământ este furnizat pentru protecţia împotriva supratensiunilor. El 
trebuie racordat corect la pământ. 
 
La zece secunde după punerea sub tensiune, platina începe să se rotească. Ea este proiectată să 
se rotească timp de  24 de ore din 24 pentru a evita ca razele de soare să se focalizeze pe părţile 
interne ale balizei şi să provoace o supraîncălzire localizată.  
Se acoperă celula  crepusculară, iar, după câteva secunde, lampa se aprinde. 
 
O foarte scurtă pâlpâire a lămpii la fiecare secundă este normală. Dispozitivul de control CALC-20B 
este cel care interoghează lampa şi efectuează un test de conductivitate. În cursul acestui autotest, 
lampa este întreruptă timp de câteva milisecunde. 
 
Un şuierat ascuţit provenind de la foc e perceptibil. Acest zgomot este normal şi se  datorează 
dispozitivului de control al curentului la intrarea motorului de antrenare.  
 
Se va avea grijă ca nivela cu bulă să rămână centrată pe o rotaţie completă.  
 
O presetupă este prevăzută pentru un cablu de telecontrol. Dacă nu este utilizat, se va verifica dacă 
această presetupă este închisă etanş.  
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4.3 Dispozitiv antitrăsnet 
În orice zonă supusă trăsnetului, este recomandat  un dispozitiv antitrăsnet. LPD-02, o 
protecţie contra supratensiunilor legate de trăsnete este livrată standard cu toate balizele  
VRB-25 cu un dispozitivul de control CALC-20B. 

 

 
Figura 4:  Instalarea protecţiei antitrăsnet 
 

5 ÎNTREŢINERE 
 

5.1 Curăţare 
Se va curăţa suprafaţa exterioară a balizei la intervale de aproximativ 90 de zile. Intervalul optim 
între operaţiunile de curăţare se stabileşte practic de fiecare.  
 
Geamul trebuie curăţat cu apă curată şi puţin detergent menajer pentru a dizolva sarea. Se poate 
folosi în acest scop un burete sau o lavetă de curăţare. Se va evita utilizarea produselor de curăţare 
care ar putea zgâria suprafaţa acrilică, ceea ce ar putea reduce intensitatea luminoasă a balizei. Nu 
se vor utiliza produse de curăţare pe bază de solvenţi. 
 

5.2 Întreţinerea bianuală 
Se recomandă înlocuirea garniturii torice a gurii de acces  (n °: VRB-072) şi a celei din 
partea de jos a verinei (n °: VRB-071), la un interval de doi sau trei ani, în funcţie de starea 
lor. Garniturile torice trebuie să fie lubrificate cu o vaselină specială pentru garnituri torice 
(vaselină siliconată). 
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5.3 Inspectarea şi schimbarea lămpilor 
După spălare (şi uscare), se scoate trapa de acces de sus. Se controlează vizual suprafeţele 
interioare ale geamurilor, baza cadrului/dispozitivului de ghidare turnant şi schimbătorul de lămpi. 
Dacă se observă urme de infiltrare de apă, murdărie sau coroziune, acestea sunt semne că spaţiul  
nu este etanş, iar învelişul/carcasa trebuie revizuită. O astfel de operaţiune poate necesita ducerea 
balizei înapoi la un atelier specializat pentru demontare. 
 
5.2.2 Înainte de schimbarea lămpilor, se întrerupe alimentarea electrică a balizei. Se scot toate 
lămpile uzate din schimbător, inclusiv lampa care funcţionează efectiv în acel moment, şi se aruncă. 
De remarcat faptul că lămpile nu trebuie manevrate cu degetele, aceasta reducându-le durata de 
viaţă, deoarece urmele de grăsime de pe degete reacţionează cu cuarţul lămpilor.  
 
Se montează lămpile noi şi se readuce schimbătorul în poziţia  1. 
 
Se restabileşte contactul şi când dispozitivul de ghidare se roteşte, se acoperă celula 
crepusculară. Prima lampă trebuie să se aprindă. Manual se testează toate poziţiile 
schimbătorului de lămpi, după care acesta e trecut în poziţia 1. Se descoperă celula 
crepusculară. 
 

5.4 Controlul rotaţiei 
Se observă şi se ascultă în timp ce se roteşte dispozitivul de ghidare turnant, mişcarea 
acestuia trebuind să fie regulată şi lină. 
Se măsoară viteza de rotaţie a focului cu ajutorul unui cronometru timp de mai multe ture 
(de exemplu 10 ture) şi se calculează această viteză, cu raportare la viteza de rotaţie 
necesitată de locul respectiv pentru a confirma că baliza a fost reglată corect.  
 
Se unge garnitura torică a gurii/trapei de acces superior cu o vaselină specială pentru 
garnituri şi se montează la loc. Se rotesc clemele de fixare a gurii/trapei de acces. Se 
utilizează ustensile adecvate pentru a închide clemele/încuietoarele. Înainte de părăsirea 
locului, se verifică dacă celula crepusculară este descoperită. 
 

6 INSTRUCŢIUNI DE REPARARE  
 

6.1 Demontarea verinei 
Geamul (VRB006) şi capacul  (VRB151) sunt combinate cu partea inferioară a vitrajului  
(VRB003) formând astfel montajul de sticlă. Acest montaj acoperă dispozitivul de ghidare 
rotativ, protejând astfel lentilele.  
Se vor utiliza ustensile adecvate pentru a roti cele opt cleme de închidere la 180° şi pentru a 
desface montajul de sticlă. Se scoate uşor montajul de sticlă de la baza sa, având grijă să 
nu fie zgâriat.  
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6.2 Înlocuirea lentilei Fresnel 
Se scoate montajul de sticlă după cum s-a arătat mai sus. 
Se deşurubează cele  12 şuruburi de fixare a suportului superior al lentilelor  (VRB015) şi se 
scoate suportul. 
Lentilele pot fi schimbate acum separat, prin culisare în sus.  
La înlocuirea geamurilor, se va avea grijă ca suprafaţa netedă a lentilelor să fie orientată 
spre lampă, iar suprafaţa striată, întoarsă spre exterior. Lentilele nu sunt reversibile şi nu 
vor funcţiona corect dacă nu sunt montate invers. 
Noile lentile trebuie introduse cu grijă în canelurile platinilor inferioare şi superioare.  Se 
strâng cu mare precauţie cele  12 şuruburi de fixare a suportului lentilei superioare. Aceste 
şuruburi trebuie strânse până în momentul în care se simte o uşoară rezistenţă (nu foarte 
strânse). 
 

6.3 Demontarea dispozitivului de ghidare rotativ 
Se demontează montajul de sticlă după cum e descris mai sus.  Nu se demontează 
ansamblul lentile. 
Se debranşează cablajul schimbătorului de lămpi. Se deşurubează cele trei şuruburi care 
susţin schimbătorul de lămpi. Se demontează schimbătorul de lămpi. 
 
Se scot cele trei şuruburi din partea inferioară a compartimentului şi se ridică capacul de 
acces la compartimentul semnalizatorului luminos şi la şaiba de siguranţă/de blocare 
(VRB049) aflată dedesubt. 
 
Dispozitivul turnant (VRB002) poate fi scos pe verticală de pe arborele central fără nicio 
ustensilă. Rulmenţii sunt montaţi prin strângere pe partea turnantă şi aranjaţi fără să fie 
strânşi pe arborele principal.  Scoaterea dispozitivului de ghidare turnant este mai uşor să 
se facă de către două persoane. Rezistenţa întâmpinată este datorată atracţiei magnetice 
dintre rotor şi stator. După scoaterea acestuia, se plasează ansamblul invers pe o suprafaţă 
de lucru plană pentru a evita  depunerea prafului şi a oricăror particule pe paliere şi 
garnituri. 
  

6.4 Înlocuirea tahoconvertorului 
Se scoate montajul din sticlă şi platoul conform indicaţiilor de mai sus. 
Pentru a scoate tahoconvertorul (VRB040), se debranşează mai întâi cablul cu trei fire de la 
dispozitivul de control CALC-20B. Se scoate apoi şurubul care fixează tahometrul pe 
suportul său (VRB041) şi se scoate unitatea. 
 
Distanţa dintre tahoconvertor şi pista optică este esenţială pentru o rotaţie uniformă. Cea 
mai bună soluţie e de a achiziţiona un tahoconvertor complet (VRB041), asamblat din 
fabricaţie, care va fi livrat direct cu cota corectă. Atunci când tahoconvertorul este montat 
corect pe suportul său, înălţimea vârfului tahoconvertorului la baza sa trebuie să fie de 37,8 
mm. 
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6.5 Reglarea spaţiului tahoconvertorului 
Curba osciloscopului şi informaţii furnizate pentru CALC-20B în figura 5. 
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Figura 5:  Curba la osciloscop  
 

 
 
Figura 5 reprezintă ieşirea măsurată între  «P» a  tahoconvertorului şi firul negativ.  
Partea superioară şi cea inferioară a fiecărui impuls trebuie să fie aproximativ egală.  
O poziţionare bună a tahometrului  generează o curbă de 4,5 V a tensiunii, cu câteva 
aplanări în partea de jos a formei de semnal. 
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7 PIESE DE SCHIMB PENTRU  VRB-25 
 

7.1 VRB-25 lista cu piese 
Număr Descriere Canti

tate 
Noua numerotare 

VRB 001 Bază/Suport Baliză/Beacon Base 1 125-014 International, 125-015 USCG 

VRB 002 Dispozitiv/Placă turnantă /Turntable 1 125-062 

VRB 003 Inel partea de jos geam/vitraj/Glazing Ring 
Lower 

1 125-081 

VRB 006 Geam/Vitraj/Glazing 1 125-084 

VRB 007 Compartiment lampă de semnalizare 
luminoasă/ Flasher Housing 

1 125-021 

VRB 008 Capac Gură de Acces/ Access Hatch 
Cover 

1 125-092 

VRB 010 Lentile Fresnel Deschise 6 125-100 (6panouri), 125-110 (8 panouri) 

VRB 011 Lentile Fresnel Roşu (opţional)  125-101 (6panouri), 125-111 (8 panouri) 

VRB 012 Lentile Fresnel  Verde (opţional)  125-102 (6panouri), 125-112 (8 panouri) 

VRB 013 Lentile Panouri astupare/Blanking panels 
(opţional) 

 125-058 (6panouri), 125-059 (8 panouri) 

VRB 014 Bară suport Lentile/Lentile Support Bar 6 125-066 (6 panouri), 125-067 (8 panouri) 

VRB 015 Suport superior lentile/Lentile Top Support 1 125-064 (6 panouri), 125-065 (8 panouri) 

VRB 016 Cap filtru/Filter Cap 1 125-018 

VRB 017A Bară strângere interioară vitraj/Glazing 
Clamp Bar Inner 

1 125-082 

VRB 017B Bară strângere exterioară vitraj/Glazing 
Clamp Bar Outer 

1 125-083 

VRB 019 Şaibă distanţare susţinere placă 
turnantă/Turntable Bearing Spacer 

1 125-069 

VRB 023 Suport stator/Stator Support 1 125-072 

VRB 024 Ansamblu nivelă cu bulă/Bubble Level 
Assembly 

1 125-035 

VRB 025 Ansamblu schimbător de 
lămpi/Lampchanger Plate Assembly 

1 125-030 

VRB 028 Dispozitiv  ţepi păsări/ Bird Spike Hub  1 125-093 

VRB 029 Ţepi păsări/Bird Spike 5 125-096 

VRB 030 Acoperitoare ţepi păsări/ Bird Spike Cap 5 125-097 

VRB 031 Clemă de fixare (Clemă acces)/Clamp 
Retaining (Access Clamp) 

4 125-342 

VRB 032 Dispozitiv de strângere / Clamp Toggle 4 125-341 

VRB 034 Şaibă/Washer 4 125-344 

VRB 039 Pistă optică/Optical Track 1 125-068 

VRB 040 Captator tahimetric/Tacho Transducer 
(Optek OPB700) 

1 125-220 (125-025 ansamblu complet) 

VRB 041 Suport captator tahimetric/Tacho 
Transducer Bracket 

1 125-026 (inclus în 125-025) 

VRB 044 Placă identificare/Nameplate 1 125-050 

VRB 049 Arc placă  /Preload Wafer Spring 1 125-029 

VRB 054 Compartiment CALC/ Housing (pentru 
CALC-20) 

1 125-310 

Replacement Compartiment CALC/ Housing (pentru  
CALC-20B) 

1 125-315 
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Număr Descriere Canti
tate 

Noua numerotare 

VRB 058 Protecţie cablu/Cable Guard 1 125-321 

VRB 060 Şaibă arcuitoare schimbător lămpi/Spring 
Lampchanger Plate 

3 125-034 

Joante torice 

VRB 070 Geam Superior/Upper Glazing 1 Nitril3.2 x 1445 

VRB 071 Geam inferior/Lower Glazing 1 Nitril 3.2 x 1445 

VRB 072 Gură/Trapă de acces/Access Hatch 1 ARP-169 

VRB 074 Blocare Gură acces/Hatch Latch 8 ARP-012 

VRB 075 Cap filtru/Filter Cap 1 ARP-031 

VRB 077 Compartiment CALC-20/ Housing 1 ARP 106 x 2 

VRB 078 Interior CALC-20/ Inside 1 ARP-044 

VRB 079 Geam inferior/Baza Baliză/ Lower Glazing / 
Beacon Base 

1 Santopren 3.2 x 1380 

VRB 080 Placa cu borne/Terminal Plate 1 ARP-047 

VRB 081 Blocare geam /Glazing Latch 8 ARP-011 

Echipament de strângere 

 Şurub CALC /Screw 4 FSSSM02.5X08 

 Şurub protecţie cablu/Screw Cable Shield 1 FNSPM03X06 

 Şurub Captator tahimetric/ Screw Tacho 
Transducer 

3 FNSPM03X06 

 Şurub bară suport lentile/ 
 Screw Lentile Support Bar 

12 FNSKM03X08 

 Şurub bară suport lentile/ 
 Screw Lentile Support Bar 

12 FNSPM03X06 

 Şurub nivelă cu bulă / Screw Bubble Level 3 FNSPM03X10 

 Şurub Bară strângere geam/ Glazing 
Clamp Bar 

7 FNSKM03X14 

 Şurub placă identificare/screw Name Plate 2 FYSPM04x06 

 Şurub inel magnet/ screw Magnet Ring 6 FNSKM04X10 

 Şurub Cutie de conexiune/Terminal Block 2 FNSPM04X18 

 Clemă cu şurub CALC /Screw Clamp 2 FSSSM05X25 

 Şurub Compartiment semnalizator luminos/ 
Screw Flasher Housing 

3 FSSSM05X12 

 Şurub Montare Stator/ Screw Stator 
Mounting 

4 FSSVM05X12 

 Şurub fixare schimbător lămpi /Screw 
Lampchanger Plate 

3 FSSSM05X30 

 Şurub schimbător lămpi/Screw 
Lampchanger  

4 10-32 SS (3/16UNFx1") 

 Şurub eticheta / Screw Label  M5 delrin 2 FYSPM05X13 

 Şaibă protecţie cablu 
/ Washer Cable Shield 

1 FSWFM03 

 Şaibă captator tahimetric/ Washer Tacho 
Transducer 

2 FSWFM03 

 Şaibă bară blocare/Wedge Bar  32 FSWFM03 

 Şaibă  cauciuc nivelă/Level Rubber 1 125-037 

VRB 090 Clemă CALC 20/ Clamp 2 125-325 

 Şaibă de strângere CALC 20/ Clamp 
Washer 

 125-326 

VRB 091 Bucşă izolantă geam/Glazing Bar 
Insulating Bush 

7 125-088 
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Număr Descriere Canti
tate 

Noua numerotare 

VRB 092 Blocare Ansamblu Geam/Glazing 
Assembly Latch 

8 125-039 

VRB 093 Bucşă izolantă bază/postament/suport 
/Base Insulating Bush 

6 138-042 

VRB 095 Plot blocare stator/Stator Retainer Stud 4 125-073 

VRB104 Izolator placă borne/Terminal Plate 
Insulator 

4 130-140 

VRB106 Dispozitiv blocare şurub /Screw Retainer 4 125-045 

VRB 107 Teacă izolatoare protecţie (Clema de 
cablu)//Loom (Cable Clamp) 

1 125-322 

BRG 02 Platformă turnantă susţinere partea 
superioară/ Bearing Upper Turntable  

1 SKF 6006 2RS 

BRG 03 Platformă turnantă susţinere partea 
inferioară/ Bearing Lower Turntable 

1 SKF 6007 2RS 

Ansambluri 

VRB 150 Ansamblu Rotor Motor/Motor Rotor 
Assembly 

1 125-075 

VRB 151 Ansamblu Capac superior/Top Cover 
Assembly 

1 125-085 

VRB 152 Ansamblu placă borne/Terminal Plate 1 125-040 

VRB 160 Ansamblu Stator Motor (include 3x 
Captator cu efect Hall EHALL UGN 
3177)//Motor Stator Assembly (includes 3x 
Hall Effect Transducers EHALL UGN 3177) 

1 125-070 

CALC-20 Ansamblu dispozitiv control electronic 
motor/Electronic Motor Controller 
Assembly 

1 Original (Vechi) 125-300 

CALC-20B Ansamblu dispozitiv control electronic 
motor/Electronic Motor Controller 
Assembly 

 125-305 
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VRB 010 Clear
VRB 011 Red
VRB 012 Green
VRB 013 Blank

Optic Centre

VRB 003

VRB 081
VRB 092

VRB 039
VRB 160
VRB 095
VRB 023
VRB 007
BRG 02
BRG 03
VRB 016
VRB 093

VRB 108

VRB 014
VRB 006
VRB 025
VRB 060
VRB 150
VRB 002
VRB 024

VRB 074

VRB 034

VRB 070

VRB 017/A

VRB 017/B

VRB 091

VRB 040
VRB 071

VRB 041
CALC-20
VRB 077
VRB 090

VRB 054
VRB 049
VRB 058
VRB 019
VRB 001
VRB 044
VRB 152
VRB 104
VRB 106

M 20 or

3/4"NPT

M20

VRB 030
VRB 029
VRB 028
VRB 032
VRB 008
VRB 072
VRB 031
VRB 151
VRB 015

 
Figura 6:  Identificarea pieselor 
 
 

Centru optic 
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8   TURE PE MINUT DISPOZITIV ROTATIV CU  6   
ŞI 8 PANOURI  

 Impulsuri 
luminoase 

Impulsuri 
luminoase (2) 

Impulsuri 
luminoase (2+1) 

Impulsuri 
luminoase (3) 

Impulsuri  

luminoase (4) 

Configuraţie OCT 8 HEX 6 OCT 8 HEX 6 OCT 8 HEX 6 OCT 8 HEX 6 OCT 8 HEX 6 

Poziţia lentilelor 11111111 111111 11001100 110000 11001000 110100 11100000 111000 11110000 111100 

Perioadă (sec) Ture/min  (valorile  între paranteze  sunt valori apropiate) 

VQ  0.5 15.00    

Q  0.63 11.90 15.90   

Q  1 7.50 10.00   

Q  1.2 6.25 8.33   

1.5 5.00 6.66   

2 3.75 5.00 15.00  

2.5 3.00 4.00 12.00  

3 2.50 3.33 10.00  

4 (1.83) 2.50 7.50 15.00 

5 1.50 2.00 6.00 12.00 

6 1.25 1.66 5.00 10.00 

8 (0.90) 1.25 3.75 7.50 

10 0.75 1.00 3.00 6.00 

12 (0.6) 0.83 2.50 5.00 

15 0.50 0.67 2.00 4.00 

16.7  0.60   

20  0.50 1.50 3.00 

25   1.20 2.40 

30   1.00 2.00 

40   0.67 1.50 

60   0.50 1.00 

Caracteristică Impulsuri 
luminoase (3+1) 

Impulsuri 
luminoase (3+2) 

Impulsuri 
luminoase (4+1) 

Impulsuri 
luminoase (5) 

Impulsuri 
luminoase (6) 

Poziţia lentilelor 11100100 11101100 11110100 11111000 11111100 

Perioadă (sec) Ture/min pentru  dispozitiv rotativ  8 panouri  baliză VRB-25  

4 15.00 

5 12.00 

6 10.00 

8 7.50 

10 6.00 

12 5.00 

15 4.00 

20 3.00 

25 2.40 

30 2.00 

40 1.50 

60 1.00 
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9   EXEMPLE RAZE DE ACŢIUNE   
Baliză albă cu lampă de  100W 12v dispozitive rotative cu  6 şi 8 panouri 
Caracteristică Impulsuri 

luminoase 
Impulsuri 

luminoase (2) 
Impulsuri 

luminoase (2+1) 
Impulsuri 

luminoase (3) 
Impulsuri luminoase (4)

Configuraţie OCT 8 HEX 6 OCT 8 HEX 6 OCT 8 HEX 6 OCT 8 HEX 6 OCT 8 HEX 6 
Poziţie lentile 11111111 111111 11001100 110000 11001000 110100 11100000 111000 11110000 111100 

Perioadă (sec) Rază de acţiune (mile nautice) cu o lampă de 100W NAL-86 la T= 0.74 
VQ  0.5 15.4    

Q  0.63 15.9 15.7   

Q  1 16.9 16.8   

Q  1.2 17.3 17.2   

1.5 17.8 17.7   

2 18.4 18.3 15.4  

2.5 18.9 18.8 15.9  

3 19.3 19.2 16.3 OCT 8 panouri HEX 6 panouri 

4 19.9 19.8 16.9 15.4 15.9 

5 20.3 20.3 17.4 15.9 16.4 

6 20.6 20.7 17.8 16.3 16.8 

8 21.2 21.2 18.4 16.9 17.4 

10 21.5 21.6 18.9 17.4 17.9 

12 21.8 21.9 19.3 17.8 18.3 

15 22.0 22.2 19.7 18.3 18.8 

16.7  22.3         

20  22.6 20.3 18.9 19.5 

25   20.7 19.4 19.9 

30   21.0 19.7 20.3 

40   21.6 20.3 20.8 

60   22.0 21.0 21.6 

Caracteristică impuls lum.(3+1) impuls lum. (3+2) impuls lum. (4+1) impuls lum. (5) impuls lum. (6) 
Poziţie lentile 11100100 11101100 11110100 11111000 11111100 

Perioadă (sec) Rază de acţiune (mile nautice) cu o lampă de 100W NAL-86 la T= 0.74 pentru  8 Panouri 

4 15.4 

5 15.9 

6 16.3 

8 16.9 

10 17.4 

12 17.8 

15 18.3 

20 18.9 

25 19.4 

30 19.7 

40 20.3 

60 21.0 
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10 CAPACITATE DE ILUMINARE  A  VRB-25 

 






