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Βασικό µοντέλο:
Φωτοδόκη

Προορισµός
Πλωτός ιστός κατακόρυφης αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης τεχνολογίας ΕΝΕΠ πλήρους
αυτονοµίας για τον φωτισµό και φύλαξη ιχθυοτροφείων και τη δηµιουργία βάσης ηλεκτρονικής τηλεεπίβλεψης εγκαταστάσεων και εργασιών ιχθυοτροφείων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλωτός ιστός τεχνολογίας ΕΝΕΠ (εντατικής επίπλευσης) για τον φωτισµό µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και για την εγκατάσταση συστηµάτων ασύρµατης κατόπτευσης της µονάδας από τον χώρο
της χερσαίας εγκατάστασης.
Η τεχνολογία ΕΝΕΠ περιορίζει σηµαντικά τις κινήσεις που εκτελεί το σύστηµα πλατφόρµα-ιστός
ακόµα και στις πιο δυσµενείς καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζει την απουσία γωνιακών κινήσεων
που θα καταπονούσαν το ίδιο το σύστηµα και θα δηµιουργούσαν προβλήµατα στον οµαλό και οµοιόµορφο φωτισµό της µονάδας.
Το ύψος του ιστού µπορεί να υπερβαίνει τα 20 µέτρα και µπορεί να επιλεγεί µετά από φωτοτεχνική
µελέτη µε γνώµονα το κατάλληλο επίπεδο φωτισµού σε όλη την έκταση της µονάδας. Η θέση εγκατάστασης µπορεί να επιλεγεί ώστε να ικανοποιούνται συγκεκριµένες απαιτήσεις, δεδοµένου ότι ο ιστός
µπορεί να εγκατασταθεί σε µεγάλο εύρος βαθών νερού και καιρικών συνθηκών.
Ο ιστός µπορεί να φέρει ένα, δύο ή και περισσότερους προβολείς έτσι ώστε να εξασφαλίζεται οµοιοµορφία φωτισµού σε όλη την έκταση της µονάδας, να εξασφαλίζονται τα ελάχιστα επιθυµητά επίπεδα
φωτισµού και στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία, αλλά και αποφυγή ενοχλητικών παρεµβάσεων για τη
ναυσιπλοΐα και τους αλιείς της περιοχής.
Το σύστηµα πλατφόρµα-ιστός φέρει φυλάκιο ικανών διαστάσεων που εξασφαλίζει την άνετη παραµονή φύλακα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24-ώρου. ∆εδοµένου ότι η τεχνολογία ΕΝΕΠ περιορίζει σηµαντικά τις κινήσεις της πλατφόρµας, το κατάστρωµα παραµένει πάντα οριζόντιο, και η άνετη παραµονή εξασφαλίζεται ακόµα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Εναλλακτικά στον ιστό εγκαθίσταται ασύρµατη κάµερα που µπορεί να
προγραµµατισθεί να κατοπτεύει συνεχώς τον χώρο και να στέλνει την
εικόνα σε χώρο ελέγχου των χερσαίων εγκαταστάσεων, ενώ ο χειριστής
από το κέντρο ελέγχου µπορεί να κατευθύνει την κάµερα σε σηµείο συµβάντος και να ζουµάρει σε αυτό.
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Ο ιστός διαθέτει πλήρη ενεργειακή αυτονοµία µε εγκατεστηµένα φωτοβολταϊκά στοιχεία που εξασφαλίζουν τόσο τις απαιτήσεις του φωτισµού
όσο και των υπολοίπων καταναλωτών (κάµερες, φωτισµός φυλακίου,
εξυπηρέτηση φύλακα κλπ). ∆ιαθέτει επίσης µικρή γεννήτρια που ενεργοποιείται αυτόµατα για τη φόρτιση των συσσωρευτών σε περιπτώσεις χαµηλής ηλιοφάνειας ή αυξηµένων απαιτήσεων. Με το τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η πλήρης αυτονοµία, αλλά και η πλήρης κάλυψη της µονάδας.

Παράγωγα µοντέλα
Ο ιστός διατίθεται σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα µε τις ανάγκες την
έκταση και τη µορφή της κάθε µονάδας, τις απαιτήσεις του πελάτη και
τον πρόσθετο εξοπλισµό που θα απαιτηθεί.

Οικονοµικά δεδοµένα
Ένας ιστός τύπου "Φωτοδόκη":
• µπορεί να αντικαταστάσει πολλούς ιστούς και προβολείς που εγκαθί-

στανται σε παραπλήσια ακτή, οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν κατ' ανάγκη
το αναγκαίο επίπεδο φωτισµού, ενώ εγείρουν και αντιδράσεις από τους
αλιείς και δηµιουργούν προβλήµατα ναυσιπλοΐας,
• απαλλάσσει από την ανάγκη εγκατάστασης µεγάλης ηλεκτρικής ισχύος και την ανάπτυξη µεγάλου

µήκους καλωδιώσεων µειώνοντας το αρχικό κόστος εγκατάστασης,
• ελαχιστοποιεί το κόστος λειτουργίας όχι µόνο µειώνοντας την εγκατεστηµένη ισχύ, αλλά και εξασφα-

λίζοντάς την από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Κυρίως όµως ο ιστός επιτελεί τον ρόλο του εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο φωτισµό και την ασφάλεια
της µονάδας.
Τέλος να σηµειωθεί ότι το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης του ιστού µπορεί να υπαχθεί σε προγράµµατα επιδοτήσεων.

Πρόσθετος εξοπλισµός
Ασύρµατη τήλε-επιτήρηση
• Πλήρης κάλυψη του χώρου εγκαταστάσεων µε κάµερες
• ∆υνατότητα µετάδοσης εικόνων και αποµακρυσµένου χειρισµού των κινητών µερών και ρυθµίσεων

της κάµερας µέσω ασύρµατης ζεύξης
• Καταγραφή πλάνων επιτήρησης (συνεχής, µε ωράριο, µε ενεργοποίηση συναγερµού και µε ανίχνευση

κίνησης, ρυθµιζόµενη σε πολλαπλές ζώνες)
• Αυτόµατη αποστολή e-mail µε φωτογραφία πλάνου σε περίπτωση συναγερµού
• ∆ιασύνδεση µε άλλα συστήµατα ασφαλείας

Ασύρµατο µεγαφωνικό σύστηµα
• Πλήρης κάλυψη του χώρου εγκαταστάσεων µε ασύρµατα µεγάφωνα
• Μετάδοση ηχογραφηµένων και ζωντανών µηνυµάτων και σηµάτων συναγερµού µέσω ασύρµατης

ζεύξης από σταθµό ελέγχου
• Κεντρική κονσόλα διαχείρισης του συστήµατος εκφώνησης µηνυµάτων µε δυνατότητα επιλογής συ-

στοιχίας µεγαφώνων
• Πλήρης αυτοέλεγχος των κυκλωµάτων του συστήµατος (π.χ. φόρτιση µπαταριών, πιθανές βλάβες)

και ασύρµατη αποστολή αποτελεσµάτων στον σταθµό ελέγχου
• ∆υνατότητα σύνδεσης µε κινητό τηλέφωνο GSM ή άλλο δέκτη για επιπλέον τηλεχειρισµό και αναγ-

γελία ή ενεργοποίηση συναγερµού.
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