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Ponúkame nové modely solárnych pouličných lámp na verejné osvetlenie, vhodné do lokalít 
s dostatočným priamym denným svetlom, prioritne využiteľné tam kde je problém s elektrickou sieťou. 
Solárne osvetlenie funguje všade tam kde je dostatočný počet hodín denného svetla umožňujúceho 
dobíjanie batérií slnečným svetlom počas dňa. Elektrická energia vyrobená solárnym panelom počas dňa 
sa ukladá v batérii. Naakumulovaná elektrická energia sa počas noci využíva na úsporné a efektívne 
osvetlenie prostredníctvom LED lampy. Systém dokáže vďaka uloženej energii a úspornému svietidlu 
osvetľovať priestor aj počas niekoľkých po sebe idúcich oblačných dní s nedostatkom slnečného svetla.  
So solárnym osvetlením od nás investujete len jeden krát a počas životnosti osvetlenia neplatíte nič, len 
využívate čistú a ekologickú slnečnú energiu nahromadenú počas dňa, na svietenie v noci. 

 
Osvetlite si svoj priestor slnkom aj v noci ! 

 
 

 
 

 
 



 

Solárne pouličné osvetlenie 2 

 
Model “NIGHTHAWK” 

 
 

 
 
 

Parameter/Výkon 30 W 40 W 50 W 60 W 
Solárny panel  80W/18V 100W/18V 150W/18V 200W/18V 
Batéria 340WH/12.8V 420WH/12.8V 424WH/12.8V 808WH/12.8V 
Počet LED bodov 105 105 105 105 
Svietivosť  4500-5000 lm 60000-6500 lm 7200-7500 lm 8400-9600 lm 
Doba svietenia bez 
dobitia 

2-3 dni 

Typ LED Bridgelux 
Teplota farby 3000 – 6500 K 
Ovládacie napätie 5 V 
Pracovná teplota -20° C  -  +60 ° C 
Životnosť Vyše 50.000 hodín 
Výška stĺpu 5 – 12 m 
Vrchný priemer stĺpu 70 mm 

 
 Unikátny dizajn 
 Otočný solárny panel 
 Senzor pohybu 
 4 nastaviteľné pracovné režimy 
 Automatická kontrola nabíjania a vybíjania 
 Možnosť dovybavenia bezpečnostnou IP 4G kamerou 
 Doporučený model pre podmienky v SR – 40 W svetlo, 150 W solárny panel 
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Model “FLYHORSE” 

 

 
 
 

Parameter/Výkon 
svetla 30 W 40 W 50 W 60 W 

Solárny panel  100W/18V 120W/18V 150W/18V 2x100 W/18V 
Batéria 380WH/12.8V 465WH/12.8V 610WH/12.8V 690WH/12.8V 
Svetelný tok 5800-6100 lm 7500-7700 lm 9100-9300 lm 10000-11000 lm 
Doba svietenia bez 
dobitia 

2-3 dni 

Počet LED bodov 150 
Typ LED Bridgelux 
Teplota farby 3000-6000 K 
Ovládacie napätie 5 V 
Pracovná teplota -20° C  +60 ° C 
Životnosť Vyše 50.000 hodín 
Výška stĺpu 7 – 12 m 
Vrchný priemer stĺpu 80 mm 

 
 

 Unikátny dizajn 
 Otočný solárny panel 
 4 nastaviteľné pracovné režimy 
 Automatická kontrola nabíjania a vybíjania 
 Doporučený model pre podmienky v SR – 40 W svetlo, 120 W solárny panel 
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Model “SAILING LIGHT II.” 

 
 Unikátny dizajn 
 Otočný a nastaviteľný solárny panel 
 4 nastaviteľné pracovné režimy 
 Automatická kontrola nabíjania a vybíjania 
 Super svietivosť 180 lm/w, 100 ks led bodov 
 Vysoko účinná LiFePO4 batéria 

 
 

 
 

Parameter/Výkon 
svetla 15 W 20 W 30 W 40 W 

Solárny panel  60W/6V 80W/6V 100W/6V 100 W/6V 
Batéria 144 WH 192 WH 307 WH 348 WH 
Svetelný tok 2500-2700 lm 3400-3600 lm 5000-5400 lm 6800-7200 lm 
Doba svietenia bez 
dobitia 

4-5 dní 

Počet LED bodov 100 
Typ LED Bridgelux 
Teplota farby 3000-7500 K 
Pracovná teplota -20° C  +60 ° C 
Životnosť Vyše 50.000 hodín 
Výška stĺpu 4 – 8 m 
Vrchný priemer stĺpu 60 mm 
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Model “FLYBIRD” 

 

 
 
 

 
Parameter/Výkon 15 W 20 W 
Solárny panel  65 W/18V 80 W/8V 
Batéria 190WH 275WH 
Počet nabíjacích cyklov 1200 
Svietivosť  2300 lm 3000 lm 
Doba svietenia bez dobitia 2-3 dni 
Typ LED Bridgelux 
Počet LED 36 
Teplota farby 3000 – 6000 K 
Ovládacie napätie 5 V 
Pracovná teplota -20° C  -  +60 ° C 
Životnosť Vyše 50.000 hodín 
Výška stĺpu 5 – 6 m 
Vrchný priemer stĺpu 60 mm 

 
 Senzor pohybu 
 4 nastaviteľné pracovné režimy 
 Automatická kontrola nabíjania a vybíjania 
 Moderné solárne svetlo špičkového dizajnu do parkov, ku školám, parkovacím miestam, 

chodníkom atd. 
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Komponenty 

- Integrovaný solárny panel, mikro ovládanie, jednoduché a štýlové 
- Líthiové batérie – LiFePO4 s vysokou životnosťou - umiestnené sú priamo v telese svetla 
- Jednoduchá inštalácia 
- Solárny panel s nastavením uhlu vo vertikálnej aj v horizontálnej rovine 
- Vysoká účinnosť LED svetla až 180 lm/w 
- Modulárny dizajn, ľahká vymeniteľnosť batérií 

 

 
- monokryštalický článok 
- 20 % fotoelektrická účinnosť 
- kryt z temperovaného skla 
- životnosť 20 rokov 

 

 
 
 

- svietivosť až 180 lm/w 
- životnosť vyše 50000 hodín  

 

 

 
- ovládanie typu Smart  
- perfektne kombinuje ovládanie svetla 

a času pre zaistenie vyššej účinnosti 
systému 
 

 

 
- batérie typu LiFePO4 
- vysoká kapacita 
- batérie sú stabilné, bez nepriaznivého 

vplyvu na životné prostredie 
- životnosť 5 – 8 rokov, viac ako 2000 

úplných nabíjacích a vybíjacích cyklov 
- vysoká odolnosť voči teplote 

 

 
 

- unikátny dizajn uchytenia 
- pevná hliníková zliatina 
- pozinkované s protikoróznou úpravou 
- umožňuje variabilitu pri inštalácii 
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Ovládanie – môže sa líšit podľa typu svetla 
 

 
 
 

Indikátor stavu svetla 

 




