Lampa solarna 12
LED 6W z
czujnikiem
zmierzchu kinkiet
+ PILOT
Cena: 184,00

zł / szt.

Kod: PD6SCL
ID: 212
Producent: POLED
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lampa PD6SCL to nowoczesny produkt wyposażony w czujnik zmierzchu i pilot zdalnego sterowania.
Lampa jest doskonałym wyborem do oświetlania klatek schodowych, tarasów czy altan. Jej wysoka klasa
ochronności IP65 a także moc, wydajny akumulator i panel solarny sprawdzą się w każdych warunkach.

Domyślny tryb pracy lampy to ładowanie się w dzień i włączanie po zapadnięciu zmroku. Urządzenie jest
sterowane z wysokości pilota, dzięki czemu w razie potrzeby można je włączyć lub wyłączyć w każdej
chwili a także wybrać jeden z trzech czasów timera, odpowiednio 3, 5 i 8 godzin, po których urządzenie się
wyłączy. W lampie zastosowano nowoczesny akumulator litowo-jonowy o pojemności 6000 mAh. Lampa
występuje w zestawie z panelem solarnym. Do zestawu dołączono także dobrej jakości kotwy do betonu.

Funkcje:
●
●
●
●
●

Odporność na warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP65),
Uruchamianie się lampy automatycznie po zapadnięciu zmierzchu,
Sterowanie za pomocą pilota,
Mocowanie na płaskiej powierzchni,
Płynna regulacja pochylenia panela solarnego,

Informacje podstawowe:
●
●
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Gwarancja 24-miesiące,
Czas pracy do 8 godzin (zależne od warunków atmosferycznych),
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●
●
●

Energooszczędność klasy A,
Znikoma emisja ciepła,
Żywotność ponad 50 000 godzin.

Parametry techniczne:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Moc: 6 W,
Źródło światła: 12 diod LED,
Typ diody LED: 2835 SMD
Temperatura barwowa: 6000-6500 K,
Temperatura pracy: od -30 do 60°C,
Kąt świecenia: 120°,
RA:>75,
Typ wbudowanego akumulatora: Li-Ion, 1x 32650,
Napięcie i pojemność akumulatora: 3,2 V, 6000 mAh,
Panel słoneczny: polikrystaliczny, 10 W, 6 V,
Materiał wykonania: ABS, aluminium, szkło,
Wymiary lampy: 40,5 x 12,8 x 29 cm,
Wymiary solara: 35 x 23,5 x 1,7 cm,
Kolor: szary połysk, szczotkowane aluminium,

Zawartość zestawu:
●
●
●
●
●
●

Lampa LED,
Pilot,
Baterie do pilota,
Panel solarny,
Kotwy montażowe,
Karta gwarancyjna.
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