
Napelemes közvilágítás lámpa  

Közt erület ek kivilágít ására napelemes led világít ási rendszereket  ajánljuk. Ennek a rendszernek nagyon 

magas a fényerőssége, működése aut omat ikus.  

A nagy t eljesít ményű LED lámpák a hagyományos halogén fényszórók energiat akarékos alt ernat íváját  

kínálják. Ideális megvilágít ást  bizt osít anak t áblák, épület ek homlokzat ának és számt alan egyéb 

kereskedelmi és házt art ási alkalmazásokhoz. A LED lámpák hivat ot t ak felvált ani a hagyományos 

halogén- és nát rium-lámpákat  az Európai Unióban, s ezzel hozzájárulnak a villamosenergia-fogyaszt ás 

akár két harmadának csökkent éséhez. A lámpák t ervezési élet t art ama 50 000 óra. A LED nem t art almaz 

káros vegyi anyagokat  és gázokat . 

Az önt öt t  alumínium burkolat , rozsdament es acél váz és az edzet t  üveg rögzít és védi a lámpákat  a 

rázkódásokt ól, az epoxi porszórt  fest és pedig hosszú élet t art amot  bizt osít .  

Kiváló hő-gazdálkodási, vált akozva vált ás villamosenergia-rendszer és a világ vezet ő CREE 

nagyt eljesít ményű LED-chipek bizt osít ják, hogy a LED-es lámpák élenjáró t eljesít ményt  és a 

legmagasabb minőséget . 

Előnyei 

 Működt et ése nem igényel hálózat i t ápellát ást , energiáját  a napsugárzásból nyeri 

 A napelem t ölt éséhez nincs szükség int enzív napsüt ésre, elegendő a szórt  fény. 

 A t elepít et t  kandeláber 30 m át mérőjű környezet et  t ud bevilágít ani. 

 Egyszeri felt ölt éssel át lag 3 -5 nap fényment es üzemidő bizt osít ot t . 

 Int enzív napsüt és eset én a t ölt őáram az akkumulát ort  3 -4 óra alat t  felt ölt i. 

 Élet t art ama közel 100  000 üzemóra, ami közel 22 év folyamat os működést  bizt osít . 

 Könnyű szerkezet i felépít éséből adódóan bárhol felállít hat ó. 

 Egyedi igényeknek megfelelő oszlopra szerelhet ő.  

 A világít ás söt ét edéskor aut omat ikusan működésbe lép, s az előre beálít ot t  ideig világít ..  

 


