Lampa solarna
ogrodowa 120 LED
z czujnikiem ruchu
i zmierzchu PD120SML
Cena: 132,00

zł / szt.

Kod: PD120SML
ID: 103
Producent: POLED
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
✅ Darmowa energia ze słońca - lampa solarna PD120SML
Automatyczne tryby pracy włączają lampę po zmierzchu (czujnik zmierzchu) lub dopiero po
wykryciu ruchu (czujnik ruchu PIR), zależnie od potrzeb użytkownika. Dzięki temu lampa nie musi
świecić cały czas, oszczędzając zmagazynowaną w bateriach energię.
▶ wydajny panel solarny z przewodem łączącym o długości 5 m zapewnia szybkie ładowanie baterii
również w niekorzystnych warunkach pogodowych
▶ łatwy i szybki montaż bez dodatkowych kabli i przewodów
▶ wszystkie niezbędne akcesoria montażowe w zestawie
▶ całkowicie darmowa w eksploatacji - rachunek 0 zł
▶ całoroczna - działa nieprzerwanie przez cały rok
▶ odporna na warunki pogodowe (deszcz, śnieg, mróz) wytrzymała obudowa IP44
▶ ekologiczny sposób na oświetlenie placu, terenu, śmietników, klatek schodowych lub ogrodu
▶ podnosi bezpieczeństwo oświetlanego terenu
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✅ Najważniejsze funkcje
Lampa solarna ładuje się energią słoneczną w ciągu dnia i jest gotowa do pracy w jednym z
wybranych automatycznych trybów, po zapadnięciu zmierzchu.
▶ czujnik ruchu wykrywa poruszające się "obiekty" z odległości kilku (3-5) metrów
▶ źródło światła świeci silnym, rozproszonym światłem, oświetlając skutecznie kilkanaście metrów
kwadratowych terenu
▶ (I tryb) tryb czujnika ruchu - lampa uruchamia się w nocy automatycznie na kilkadziesiąt sekund po
wykryciu ruchu. Użytkownik reguluje czas świecenia (TIME), wrażliwość czujnika ruchu (SENS) oraz
czujnika zmierzchu (LUX)
▶ (II tryb) tryb światła ciągłego - działa tylko czujnik zmierzchu (bez czujnika ruchu), lampa uruchamia
się o zmierzchu i gaśnie o świcie, pracując nieprzerwanie przez ponad 8 godzin
▶ Istnieje także możliwość stałego wyłączenia lampy poprzez ustawienie przełącznika w pozycji (III)

✅ Sprawdź, co otrzymasz w zestawie po zakupie
Produkt jest kompletny i gotowy do montażu. W zestawie znajduje się instrukcja obsługi oraz
montażu w języku polskim, a także niezbędne akcesoria montażowe.
▶ lampa LED
▶ panel solarny z przewodem długości 5 m
▶ kołki montażowe
▶ karta gwarancyjna i instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
▶ kartonowe opakowanie
▶ wsparcie techniczne naszych specjalistów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
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