ZÁRUKA
KVALITY

Působíme na trhu již od roku 1996. Postupným vývojem a kvalitou
poskytovaných služeb jsme se dostali mezi nejvýznamnější dodavatele
v oboru ozvučovací a rozhlasové techniky.
SPOLEHLIVÁ A PROVĚŘENÁ FIRMA - SLAVÍME 26 LET NA TRHU!

SOLÁRNÍ LED OSVĚTLENÍ
ŠETŘETE FINANCE DÍKY NULOVÝM PROVOZNÍM NÁKLADŮM
VÝHODY:
• Zvýšení životnosti akumulátoru díky pohybovému senzoru, který snižuje výkon
světla, pokud nezaznamenává pohyb

• Lithiová baterie LiFePO4 (životnost více než 10 let - 2,5× vyšší než u olověných
baterií)
• Vynikající úhel paprsku
• Doba svícení 5 dnů (záleží na délce noci a provozu)

VYUŽITÍ:
• Pozemní komunikace, ulice, parkoviště, obytné zóny, firmy, stezky, zahrady apod.

Standardní stožár

Stožár s výložníkem

Kryt světla
- prachotěsný, vodotěsný

Vysoce účinné solární panely

Nastavitelné světlo i solární panel

Přepínač klidového režimu
- zajištění bezpečnosti dopravy

Mikrovlnný senzor pohybu a stmívání
- úspora energie

Průměr 64 mm
Určeno pro stožáry Ø 50-62 mm

Čočky PC s ochranou proti UV záření

- volitelný úhel paprsku
- ideální nastavení jasu a rovnoměrné osvětlení ulice
t

IP66 vodotěstnost t

Otočný solární panel

190Im/W

Jednoduchá instalace Provozní teplota: -20 °C až 50 °C

Sídlo: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Provozovna: Podlesí 12, 757 01 Valašské Meziříčí
obchodní oddělení - tel.: 602 795 223, email: obchod1@rozhlasybartek.cz
asistentka - tel.: 721 913 503, email: asistentka@rozhlasybartek.cz

www.rozhlasybartek.cz
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Nejpoužívanější a nejefektivnější kombinace LED svítidla a solárního panelu
30 W výkon svítidla / 90 W výkon solárního panelu

Pracovní mód světla
Ovládání mikrovlnným čidlem a stmívacím senzorem:
LED lampa svítí po celou dobu na 30 % výkonu.
Poté co senzor zaznamená pohyb, zvedne výkon na 100 %.
Po 20 vteřinách, kdy nezaznamená žádný pohyb, se výkon vrátí na 30 %.

Individuálně lze kombinovat různě výkonná svítidla i solární panely.
®

Sídlo: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Provozovna: Podlesí 12, 757 01 Valašské Meziříčí
obchodní oddělení - tel.: 602 795 223, email: obchod1@rozhlasybartek.cz
asistentka - tel.: 721 913 503, email: asistentka@rozhlasybartek.cz

www.rozhlasybartek.cz

