SOLÁRNE LED ULIČNÉ SVIETIDLO
KUBO02

osvetlenie obytných štvrtí ● osvetlenie vidieckych ciest
osvetlenie dvorov ● osvetlenie zástaviek ● osvetlenie salašov

Technické údaje:

40W solárne LED uličné svietidlo je vyrobené zo zliatiny hliníka
Svetelný zdroj: LED
Teplota chromatickosti: 4000K
Merný výkon svetelného zdroja: 100 lm/W
Solárny Panel: 18,2V / 60W / Poly-crystalline
Battery Type: Lithium-Ion 12V 40AH
Čas nabitia: 6-8 hodín
Čas vybitia: 30-36 hodín
Rozmery svietidla: 1400*600*926mm
Hmotnosť svietidla: 14 kg
Výložník pre LED svietidlo: Ø 60mm
Montáž na stĺp: Ø 60mm
Doporučená inštalačná výška svietidla: 4-8m

Popis solárneho svietidla KUBO02 40W:
● LED svietidlo je napájané slnečným svetlom
(prívod elektrickej energie sa nevyžaduje)
● Batéria sa nabíja počas dňa a vybíja sa v noci
keď LED svietidlo svieti
● Svietidlo je šetrné k životnému prostrediu,
je spoľahlivé, plne automatické
● Odolnosť voči korózii a stabilita farebného odtieňa
je zabezpečená finálnou úpravou povrchu svietidla
● Trieda ochrany IP65 umožňuje spoľahlivú prevádzku
svietidla vo všetkých druhoch vonkajšieho prostredia
● Svietidlo je určené hlavne pre osvetlenie obytných

štvrtí, vidieckych ciest, dvorov, zástaviek, a pod.

Doplňujúce parametre svietidla KUBO02:
Stupeň ochrany krytom IP65 ● Účinnosť svietidla >90% ● Uhol vyžarovania 120° ● Ochrana pred dotykom TRIEDA III
Materiál telesa svietidla ALUMINIUM ● Hmotnosť 14kg (16,5kg brutto) ● Rozmery solárneho setu 1380*610*v=850mm
Pracovná teplota -20°C ~ +45°C ● Teplota skladovania -20°C ~ +60°C ● Doporučená montážna výška 4~8m
Prepravné balenie:
kartón1: 720*700*190mm (LED svietidlo, konzoly, baterka, príslušenstvo) & kartón2: 630*700*80mm (solárny panel)

Inštalácia svietidla KUBO02:
● Na montážny stĺp (Ø 60mm) namontujte
baterkový box a výložník pre LED svietidlo
● Upevnite LED svietidlo na výložník
● Vložte baterku do montážneho boxu
● Namontujte solárny panel
● Spojte vodiče
● Zabezpečte bezpečnú inštaláciu
● Všetky skrutky musia byť správne utiahnuté
● Solárny panel natočte smerom na juh

Údržba svietidla KUBO02:
● Pre zabezpečenie kvality osvetlenia zabezpečte periodické čistenie povrchu svietidla.
Nepoužívajte na čistenie materiály, ktoré môžu poškodiť teleso svietidla
● Vyhnite sa priamemu pohľadu do LED svetelných zdrojov
● Nefunkčné svietidlo doručte do servisného strediska importéra
● Neskratujte, nerozoberajte, neklaďte do vody, nedržte v blízkosti ohňa

