
- výkon svietidla: 18W / 20W / 25W / 30W / 40W / 60W / 80W
- svetelný tok: 1800-9600 lm (podľa verzie) plný výkon                            
700-2800 lm úsporný režim - farba svetla: 6500K - uhol svietenia: 120 
stupňov - značka LED: Bridgelux
- zabudovaný solárny panel
- životnosť solárneho panela: 25 rokov - zabudovaná lítiová batéria
12,8V/15Ah/ 18Ah/ 21Ah / 24Ah/ 42Ah (podľa verzie)
-životnosť batérie: min. 9 rokov
-doba nabíjania: 6-7 hodín -doba vybitia: pri plnom výkone cez 10 
hodín,  pri polovičnom výkone cez 20 hodín
- zabudovaný súmrakový spínač
- zabudovaný senzor pohybu
- prevádzková teplota: -30 stupňov do 70 stupňov - doporučená výška 
inštalácie: 5-8 m (podľa verzie) - teleso svietidla vyrobené z hliníka - 
pripevnenie svietidla je možné na stožiar alebo výložník, - ovládanie 
pomocou diaľkového ovládača príruba podľa požiadavky
- rozmery: 920mm x 410mm x 140mm -

hmotnosť: 7kg - 19kg -
záruka: štandartne 3 roky

- pozáručný servis

SGT40, SGT50, SGT60, SGT80, SGT100
KATALÓGOVÝ  LIST

Svietidlá sú určené pre:
- miesta bez elektr. energie       
- súkromné areály
- chaty, chalupy
- priemyselné pozemky
- parkoviská
- chodníky
- cintoríny
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SGT40, SGT50, SGT60, SGT80, SGT100
solárne LED svietidlá

KATALÓGOVÝ  LIST

zabudovaný súmrakový spínač
a senzor pohybu automaticky

nastavia jas

LED čipy Bridgelux, merný
výkon:>120lm/W

teleso vyrobené z hliníka,
vodeodolná konštrukcia

zabudovaný solárny panel
so životnosťou 25 rokov

Doplnkové možnosti:
- hybridná verzia (dobíjanie aj zo siete el. energie v prípade nedostatočného nabitia cez solárny panel)
- verzia so zabudovanou kamerou 1,3Mpixel, prenos dát cez Wifi sieť

DO na ovládanie svietidla

zabudovaná kamera
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zabudovaná lítiová batéria


