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“O Grupo Caxtor tem 
orgulho de fazer parte 
da conectividade 
aérea e melhorias 
de resposta de 
emergência para este 
projeto. Como líder 
reconhecido em  
iluminação solar para  
heliportos, sabemos 
que a Avlite oferece  
soluções de 
iluminação da mais 
alta qualidade 
para proporcionar 
economia de custos 
para nossos clientes e 
melhorar a segurança 
na aviação.”

Esteban Gallardo
Coordenador Comercial  
Grupo Caxtor

Visão geral do produto 

Aplicação: Heliporto

Data: 2019

Produtos:

• AV-HL-RF-SOL  
(Iluminação do perímetro 
em LED solar TLOF Verde)

• AV-FL-RF-SOL 
(Holofote Solar em LED 
Branco)

• AV-HL-RF-SOL 
(Iluminação do Perímetro 
LED Solar FATO Branco)

• L-806 Cone de Vento  
iluminado com luz de 
obstrução L-810 vermelha

• Farol do Heliporto OACI

Histórico
Santiago de Surco (Surco) é um dos 
43 distritos de Lima, Peru. É uma área 
reconhecida pela ampla área com 
vegetação espaço, belezas naturais e 
áreas de lazer. Sua proximidade com o 
distrito financeiro de Lima torna Surco 
uma área atraente. Mas o tráfego de 
veículos e as estradas congestionadas 
são um problema constante para Surco 
e os outros 42 distritos de Lima. 

Um estudo de 2019 com 416 cidades em 
57 países identificou Lima como uma 
das sete cidades mais congestionadas 
do mundo. A demanda por transporte 
com veículos é alta, mas ônibus, micro 
ônibus e táxis estão lotados e carecem 
de manutenção regular. Poluição, 
barulho e congestionamentos de 
trânsito assolam Lima.  

O acesso à grande população urbana 
de Lima levou a imobiliária Huanwil SA 
Real Estate a construir um novo projeto 
com edifícios de escritórios de luxo em 
Surco. O prédio More consiste em duas 
torres de escritórios de 24 andares, 
uma das quais possui um heliporto 
na cobertura. O heliporto estava sem 
iluminação e, portanto, restrito ao uso 
diurno.  

Huanwil reconheceu a necessidade 
de oferecer aos inquilinos serviços de 
construção de primeira linha e um uso 
mais eficiente de seu valioso tempo. 

Conexões de emergência, negócios 
e aeroporto ajudariam a tornar o The 
More Building um edifício comercial 
premium em Lima.    

O Desafio
O heliporto existente no telhado não 
atendia aos requisitos de energia 
para voos noturnos e de baixa 
visibilidade de helicópteros. Adicionar a 
iluminação com fio necessária exigiria 
trabalhos elétricos e de construção 
extensos e caros. O desenvolvedor 
imobiliário precisava de uma solução 
de iluminação para o heliporto que 
pudesse ser instalada de forma rápida, 
fácil e econômica para os inquilinos 
atuais e futuros e cumprir o prazo do 
projeto. 

A solução de iluminação escolhida 
também precisava:  

• Incluir operação sob demanda de 
controle de iluminação ativada por 
um piloto.

• Atender aos requisitos DGAC e 
OACI do Peru. Para garantir que 
os padrões fotométricos sejam 
atendidos com frangibilidade 
certificada garantindo segurança e 
confiabilidade.  



As luzes de perímetro LED solares autônomas da Avlite 
apresentam uma bateria facilmente substituível,  
proporcionando 50 horas de operação contínua.
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Solução
O distribuidor da Avlite, Grupo Caxtor, forneceu uma solução 
completa de iluminação para o heliporto no More Building. 
Incluía luzes alimentadas por CC e sistemas de controle, 
incluindo:

• 14 x Luzes de Perímetro em LED Solar TLOF   
(AV-HL-RF-SOL) Verde

• 4 x holofotes solares LED (AV-FL-RF-SOL) branco
• 22 x Luzes de Perímetro em LED Solar FATO  

(AV-HL-RF-SOL) branco
• L-806 Cone de Vento iluminado com luz de obstrução 

L-810 vermelha
• Controle de iluminação ativada pelo piloto (AV-PALC) 

12VDC
• Farol do Heliporto OACI 

As luzes de perímetro FATO e TLOF da Avlite (AV-HL-RF-
SOL) são luzes solares controladas por RF de 2,4 GHz. O 
chassi possui uma antena interna com bateria substituível 
pelo usuário. As luzes fornecem 50 horas de operação 
contínua com intensidade máxima, podendo durar até 150 
horas de intensidade média. Operação remota e ajuste de 
intensidade estão disponíveis com o controle de iluminação 
ativada pelo piloto (PALC) da Avlite. Isso permite que o piloto 
escolha a intensidade correta para as condições ambientais 
locais por meio do botão de transmissão de VHF. 

Eles estão em conformidade com os requisitos do Anexo 14 
Vol II da OACI e com o EB No. 87 da FAA para iluminação do 
heliporto. Os modos NVG / IR opcionais tornam o AV-HL-RF-
SOL uma escolha sólida para aplicações militares. 

Os holofotes LED para heliportos da Avlite (AV-HL-FL) 
também foram instalados com uma configuração solar CC. 
Os holofotes distribuem uniformemente a luz para melhorar 
a visibilidade geral e a segurança da área TLOF. Isso ajuda 
os pilotos a diferenciarem a altura do heliponto do terreno 
ao redor. Um capô de luz incorporado ajuda a eliminar 
o brilho e fornece foco. A AV-HL-FL pode ser facilmente 
encaixado em várias montagens frangíveis e também está 
disponível para as configurações de energia solar e CA.      
  
Um Cone de Vento  L-806 iluminado também foi adicionado 
à solução de iluminação do heliponto da Avlite. Indica as 
condições do vento na superfície e está em conformidade 
com os regulamentos OACI e DGAC para operações 

noturnas. Como toda iluminação de heliponto da Avlite, a 
luz do cone do vento é ativada pelo piloto para obter um 
controle ideal.

Resultado
Com a instalação do Grupo Caxtor da solução de iluminação 
para o heliporto solar em LED da Avlite, a Huanwil SA Real 
Estate: 

• Alugou espaço adicional para clientes de nível executivo
• Obteve maior comodidade para as viagens dos 

inquilinos existentes e seus clientes
• Evitou custos de engenharia caros necessários para 

instalar a iluminação do heliporto com alimentação  
por CA

• Forneceu uma solução de iluminação para o heliponto 
de baixo custo e com baixo consumo de energia

O heliponto no More Building é atualmente o único heliponto 
no leste de Lima e o único heliponto solar com Controle de 
Iluminação Ativada pelo Piloto em conformidade com a OACI 
e o DGAC de Perú. 
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“Acreditamos que a tecnologia 
melhora a navegação.”

Sede da Sealite & Avlite 

11 Industrial Drive,
Somerville Vic 3912
Austrália 
T: +61 (0)3 5977 6128
F: +61 (0)3 5977 6124

Sealite e Avlite US

61 Business Park Drive
Tilton, New Hampshire 03276
USA
T: +1 (603) 737 1311
F: +1 (603) 737 1320

Sealite e Avlite Asia

8 Wilkie Road, #03-01
Wilkie Edge, 228095
Singapura
T: +65 9119 8770

Visite nossos sites

www.avlite.com
www.star2m.com

Contate-nos!
As soluções de heliporto da 
Avlite são fáceis de instalar e 
escalonáveis. Temos uma solução 
para cada orçamento. 


