
RIXME NAPELEMES SZOLÁR LED KÜLTÉRI LÁMPA 
INTEGRÁLT SZOLÁR PANELLEL 90W/180W

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Könnyen telepíthető és nincs szükség kábelezésre
A LED Szolárlámpa egy okos, multifunkciós napelemes lámpa 90W/180W-os teljesítménnyel, mely 
szuper erős LED-es reflektorként is használható.
Napelemes töltés kábelezés nélkül, sötétben automatikusan bekapcsol a fény. 
Tökéletes bármely nyílt térre, ahol világításra van szüksége, különösen praktikus, ha nincs a közel-
ben villamos hálózat és nem akar a kábelezéssel bajlódni. 
Felszerelhető falra, oszlopokra, fára stb. 3-5 m-es magasságban.
Teljesen automata rendszer, mely alkalmas utcai világításnak.
Nappal a napelemek a Nap energiáját átalakítva feltölti az akkumulátort.
Este a lámpa automatikusan bekapcsol.
A működési ideje függ az elhelyezéstől, az időjárástól és az évszakra jellemző napsütéses órák 
számától.

A megfelelő hely kiválasztása: 
A legjobb hely a napelemes lámpának, ha sz-
abadtéren, közvetlen napsütésen, min. 6 órán 
keresztül napfényes helyen van minden nap.
Árnyékos hely befolyásolja az akku-
mulátortöltést és rövidebb lehet az esti 
működési idő.

Figyelem! Kérem, vegye figyelembe, hogy a 
napelemes lámpa akkor kapcsol be, amikor a 
környezete besötétedik.
Ha erős fényforrás van a közelében, akkor alig 
vagy egyáltalán nem kapcsol be.
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TULAJDONSÁGOK

MŰSZAKI ADATOK

Kültéri LED lámpa integrált szolár panellel

 nincs szükség egy szolár panel külön felszerelésére
 nincs szükség bosszantó kábelekre, huzalokra
 bárhová felhelyezhető
 tartós, alumínium szerkezet
 nagy hatásfok, 80%-kal alacsonyabb energiafogyasztás, környezetbarát működés
 A++ energiaosztály
 akár 50.000 óra élettartam
 védettség: IP67 (kültérre is használható)
 színhőmérséklet: 6500K (hideg fehér)
 világítási szög: 120°

3 féle működési mód:

 alkonykapcsolóval, mozgásérzékelővel vagy távirányítóval is vezérelhető
 nappal töltődés, este világítás

Több teljesítmény- és méret kivitelben:

 90W: 520*240*70mm, 300 db SMD LED-del, szolár panel: 9W 20Ah/3,2V
 180W 630*270*70mm, 624 db SMD LED-del, szolár panel: 16W 30Ah/3,2V

Fényforrás:   90/180 x 1W 2835SMD nagy fényerejű LED
Napelem Panel:  6V/15W Polikristályos Szolárpanel
Akkumulátor Kapacitása: 3.2V 8000 mAh Lítium vas foszfát akkumulátor
Működési idő:  16 óra
Jellemzők:   3 féle üzemmód, induktív mozgásérzékelő szenzor, távirányító
Érzékelési szög:  120 fok
Érzékelési távolság:  8-12 m
Bevilágítási terület:  110 m2
Vízállóság:   IP65
Működési hőmérséklet: 25°C - 65°C
Rögzítési magasság: 3-5 mnetenpiac.h
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