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Solární osvětlení - silniční

Silniční lampa solární - SLSOL 01

Silniční lampa v odstínu RAL 7021. Potažená proti korozi. Pouzdro 
CLV2-PRO. R102 hliníkové rameno.

Výška : 7 metrů
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Doba svícení : 10-12h/denně
model pouzdra: CLV-2-PRO LED
Materiál (pouzdro) : Vidlice vyrobena z hliníku a tvrzeného skla
Světelný stmívač : světelný výkon nastavení od 0-100%
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Světelný zdroj : 30W LED
Barva : čistě bílá
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : až 4 dny
Rozměry panelu : 1316 × 992 ×48 mm
Výkon FV panelů : 2 ks x 185W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hluboké vybíjení
Baterie : 2 ks 120Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : programovatelný vypínač nastaven na stmívání
Objednávkové číslo: VO-SLSOL-01

Cena: 116 460 Kč bez DPH

Silniční lampa solární - SLSOL 02

Silniční lampa v odstínu RAL 7021. Potažená proti korozi. Pouzdro 
CLV-2-PRO. R105 hliníkové rameno.

Cena: 116 311 Kč bez DPH

Výška : 7 metrů
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mmprůměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Doba svícení : 10-12h/denně
model pouzdra: CLV-2-PRO LED
Materiál (pouzdro) : Vidlice vyrobena z hliníku a tvrzeného skla
Světelný stmívač : světelný výkon nastavení od 0-100%
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Světelný zdroj : 30W LED
Barva : čistě bílá
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : až 4 dny
Rozměry panelu : 1316 × 992 ×48 mm
Výkon FV panelů : 2 ks x 185W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hluboké vybíjení
Baterie : 2 ks 120Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : automaticky při setmění
Objednávkové číslo: VO-SLSOL-02 
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Solární osvětlení - silniční

Silniční lampa solární - SLSOL 03

Silniční lampa v odstínu RAL 7021. Potažena proti korozi. Pouzdro 
CLV-2-PRO. R106 hliníkové rameno.

Výška : 7 metrů
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Doba svícení : 10-12h/denně
model pouzdra: CLV-2-PRO LED
Materiál (pouzdro) : hliníkové slitiny a kalené sklo 
Světelný stmívač : světelný výkon nastavení od 0-100%
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Světelný zdroj : 30W LED
Barva : čistě bílá
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : až 4 dny
Rozměry panelu : 1316 × 992 ×48 mm
Výkon FV panelů : 2 ks x 185W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hluboké vybíjení
Baterie : 2 ks 120Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : spínač je naprogramován dle světla
Objednávkové číslo: VO-SLSOL-03

Cena: 116 550 Kč bez DPH

Silniční lampa solární - SLSOL 04

Silniční lampa v odstínu RAL 7021. Potažena proti korozi. 
Pouzdro CLV-2-PRO. R43 hliníkový rám.

Cena: 116 311 Kč bez DPH

Výška: 7 metrů
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Svítivost : 10-12h/denně
Model pouzdra : CLV-2-PRO LED
Materiál pouzdra : hliníková slitina a kalené sklo
Světelný stmívač : světelný výkon nastavení od 0-100%
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Světelný zdroj : 30W LED
Barva : čistě bílá
stupeň krytí : IP65
Vydrží bez nabíjení : až 4 dny
Rozměry panelu : 1316 × 992 ×48 mm
Výkon FV panelů: 2 ks x 185W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hlubokému vybíjení
Baterie : 2 ks 120Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : programovatelný spínač
Objednávkové číslo: VO-SLSOL-04
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Solární osvětlení - silniční

Silniční lampa solární - SLSOL 05

Silniční lampa v odstínu RAL 7021. Potažená proti korozi. Pouzdro typ 
CLV-2-PRO. R81 hliníkový rám.

Výška: 7 metrů
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Svítivost : 10-12h/denně
Model pouzdra : CLV-2-PRO LED
Materiál pouzdra : hliníková slitina a kalené sklo
Světelný stmívač : světelný výkon nastavení od 0-100%
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Světelný zdroj : 30W LED
Barva : čistě bílá
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : až 4 dny
Panel rozměry : 1316x992x48 mm
Výkon FV panelů : 2 ks x 185W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hlubokému vybíjení
Baterie : 2 ks 120Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : automatický programovatelný spínač
Objednávkové číslo: VO-SLSOL-05

Cena: 116 162 Kč bez DPH

Silniční lampa solární - SLSOL 06

Dvouramenná silniční lampa v barvě RAL 7021. Potažena proti korozi. 
Svítidla CLV-2-PRO. R81 hliníkový rám.

Cena: 128 420 Kč bez DPH

Výška : 7 metrů
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90mm a 127mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry postavce sloupu : 300 *300 mm
Doba svítivosti : 8-10h/denně
Model pouzdra : CLV-2-PRO LED
Materiál pouzdra : hliníková slitina a kalené sklo
Světelný stmívač : světelný výkon nastavení od 0-100%
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Zdroj světla : 2 ks 20-30W LED
Barva : čistě bílá
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : až 4 dny
Panel rozměry : 1316x992x48 mm
Výkon fv.panelů : 2 ks x 185W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hlubokému vybíjení
Baterie : 2 ks 120Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : automatický programovatelný spínač
Objednávkové číslo: VO-SLSOL-06

Cena: 128 420 Kč bez DPH

Rozměry : horní průměr 90mm a 127mm /160 mm průměr dna

Rozměry postavce sloupu : 300 *300 mm

Materiál pouzdra : hliníková slitina a kalené sklo
Světelný stmívač : světelný výkon nastavení od 0-100%
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm

Regulátor : zabraňuje přebíjení a hlubokému vybíjení

Jak zapnout : automatický programovatelný spínač
Objednávkové číslo: VO-SLSOL-06
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Solární osvětlení - zahradní

Zahradní lampa solární - SLZ 01

Dvouramenná lampa pro park a zahradu v barvě RAL 7021. Potažena 
proti korozi. Orion pouzdro K1. Rozvor 1230 mm rameno.

Výška : 4,5 m
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : 76 mm průměr horní / dolní průměr 159 mm
Tloušťka stěny sloupu : 2,5 mm a 2.75 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Svítivost : 8-10h/denně
Materiál pouzdra : objektiv z plastu
Rozměry difuzoru : Ø 400 mm
Světelný zdroj : 2 ks 9W LED žárovka jako jedna z možností
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : po dobu 3-4 dnů
Panel rozměry : 1316x992x48 mm
Panel výkon : 165W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hlubokému vybíjení
Baterie : 1 ks 80Ah/12V
Typ baterie : gelová
Jak zapnout : automatický,programovatelný spínač
Objednávkové číslo: VO-SLZ-01

Cena: 56 810 Kč bez DPH

Zahradní lampa solární - SLZ 02

Dvouramenná lampa do parků a zahrad v barvě RAL 7021. Potažena 
proti korozi.Pouzdro K1. Rozvor mezi osvětlovacími.tělesy 1800 mm.

Cena: 57 408 Kč bez DPH

Výška : 4,5 m
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : 76 mm průměr horní / dolní průměr 159 mm
Tloušťka stěny sloupu : 2,5 mm a 2.75 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Svítivost : 8-10h/denně
Materiál pouzdra : objektiv z plastu
Rozměry difuzoru : Ø 400 mm
Světelný zdroj : 2 ks 9W LED žárovek 
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : po dobu 3-4 dnů
Panel rozměry : 1316x992x48 mm
Výkon : 165W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hluboké vybíjení
Baterie : 1 ks 80Ah/12V
Typ baterie : gelová
Jak zapnout : automaticky programovatelný spínač
Objednávkové číslo: VO-SLZ-02
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Solární osvětlení - zahradní

Zahradní lampa solární - SLZ 03

Dvouramenná lampa pro park a zahradu v barvě RAL 7021. Potažena 
proti korozi. Orion pouzdro K1. Rozvor 1230 mm rameno.

Výška : 4,5 m
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : 76 mm průměr horní / dolní průměr 159 mm
Tloušťka stěny sloupu : 2,5 mm a 2.75 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Svítivost : 8-10h/denně
Pouzdro : objektiv z plastu
Rozměry difuzoru : Ø 400 mm
Světelný zdroj : 2 ks 9W LED žárovka 
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : po dobu 3-4 dnů
Panel rozměry : 1316x992x48 mm
Panel výkon : 165W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hluboké vybíjení
Baterie : 1 ks 80Ah/12V
Typ baterie : gelová
Jak zapnout : automatický programovatelný spínač
Objednávkové číslo: VO-SLZ-03

Cena: 56 960 Kč bez DPH

Zahradní lampa solární - SLZ 04

Jednoplášťová pro park a zahradu v barvě RAL 7021. Potažena proti 
korozi.Pouzdro K1 Orion. Vzdálenost od osy výložníku sloupu 615 mm.

Cena: 55 315 Kč bez DPH

Výška: 4,5 m
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : 76 mm průměr horní / dolní průměr 159 mm
Tloušťka stěny sloupu : 2,5 mm a 2.75 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Svítivost : 8-10h/denně
Materiál pouzdra : objektiv z plastu
Rozměry difuzoru : Ø 400 mm
Světelný zdroj : 1 ks 15W LED zářivka, nebo na přání
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : po dobu 3-4 dnů
Panel rozměry : 1082x796x35 mm
Panel výkon : 130W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hlubokému vybíjení
Baterie : 1 ks 80Ah/12V
Typ baterie : gelová
Jak zapnout : automatický programovatelný spínač
Objednávkové číslo: VO-SLZ-04
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Solární osvětlení - zahradní

Zahradní lampa solární - SLZ 05

Jednoplášťová pro park a zahradu v barvě RAL 7021. Potažena proti 
korozi. Pouzdro K1 Orion. Vzdálenost od osy výložníku sloupu 565 mm.

Výška : 4,5 m
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : 76 mm průměr horní / dolní průměr 159 mm
Tloušťka stěny sloupu : 2,5 mm a 2.75 mm
Rozměry podstavce sloupcu : 300 *300 mm
Svítivost : 8-10h/denně
Materiál pouzdra : objektiv z plastu
Rozměry difuzoru : Ø 400 mm
Světelný zdroj : 1 ks 15W LED zářivka, nebo na přání
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : po dobu 3-4 dnů
Panel rozměry : 1082x796x35 mm
Panel výkon : 130W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hlubokému vybíjení
Baterie : 1 ks 80Ah/12V
Typ baterie : gelová
Jak zapnout : automatický programovatelný spínač
Objednávkové číslo: VO-SLZ-05

Cena: 54 418 Kč bez DPH

Zahradní lampa solární - SLZ 06

Jednoplášťová pro park a zahradu v barvě RAL 7021. Potažena proti 
korozi..Pouzdro K1 Orion. Vzdálenost od osy výložníku sloupu 765 mm.

Cena: 53 910 Kč bez DPH

Výška : 4,5 m
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : 76 mm průměr horní / dolní průměr 159 mm
Tloušťka stěny sloupu : 2,5 mm a 2.75 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Svítivost : 8-10h/denně
Materiál pouzdra : objektiv z plastu
Rozměry difuzoru : Ø 400 mm
Světelný zdroj : 1 ks 15W LED zářivka, nebo na přání
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : po dobu 3-4 dnů
Panel rozměry : 1082x796x35 mm
Panel výkon : 130W
Regulátor : zabraňuje přebíjení a hlubokému vybíjení
Baterie : 1 ks 80Ah/12V
Typ baterie : gelová
Jak zapnout : automatický,programovatelný spínač
Objednávkové číslo: VO-SLZ-06
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Hybridní osvětlení - silniční

Silniční lampa hybridní - SOH 01

Jednoplášťová hybridní. Chráněna proti korozi. Vazba CLV-2-PRO. 
R102 hliníkové rameno. Větrná elektrárna-rotor s pěti lopatkami.

Výška : 8m
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Svítivost : 10-14h/denně
Model pouzdra : CLV-2-PRO LED
Materiál pouzdra : hliníková slitina a kalené sklo
Rozměry pozdra : 870 x 300 x120 mm
Světelný zdroj : 40-50W LED
Barva : čistě bílá
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : 4-5 dní
Panel Rozměry : 1484x669x35 mm
Fotovoltaické panely výkon : 2 ks x 120W
Regulátor : MPPT (sledování Max. Power Point) kontroluje
osvětlení a nabíjení baterie
Baterie : 2 ks 200Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : naprogramované při setmění automaticky
Větrný výkon : 400W
Počáteční rychlost větrné turbíny : začíná na rychlosti větru1,8 m/ s
Objednávkové číslo: VO-SOH-01

Cena: 132 158 Kč bez DPH

Silniční lampa hybridní - SOH 02

Jednoplášťová hybridní v odstínu RAL 7021. Potažena proti korozi. 
Vazba CLV-2-PRO. R105 hliníkové rameno. Větrná elektrárna,rotor s 
pěti lopatkami.

Cena: 133 035 Kč bez DPH

Výška : 8M
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Doba svítivosti : 10-14h/denně
Model pouzdra : CLV-2-PRO LED
Materiál pouzdra : hliníková slitina a kalené sklo
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Světelný zdroj : 40-50W LED
Barva : čistě bílá
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : 4-5 dní
Panel Rozměry : 1484x669x35 mm
Výkon fotovoltaických panelů : 2 ks x 120W
Regulátor : MPPT (sledování Max. Power Point) kontroluje
osvětlení a nabíjení baterie
Baterie : 2 ks 200Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : automaticky na setmění
Větrný výkon : 400W
Počáteční rychlost větrné turbíny : začíná na rychlosti větru1,8 m/ s
Objednávkové číslo: VO-SOH-02

Jednoplášťová hybridní. Chráněna proti korozi. Vazba CLV-2-PRO. 
R102 hliníkové rameno. Větrná elektrárna-rotor s pěti lopatkami.

Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna

Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm

Materiál pouzdra : hliníková slitina a kalené sklo

Fotovoltaické panely výkon : 2 ks x 120W
Regulátor : MPPT (sledování Max. Power Point) kontroluje

Jak zapnout : naprogramované při setmění automaticky

Počáteční rychlost větrné turbíny : začíná na rychlosti větru1,8 m/ s
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Hybridní osvětlení - silniční

Silniční lampa hybridní - SOH 03

Jednoplášťová hybridní v odstínu RAL 7021. Potažena proti 
korozi.Pouzdro CLV-2-PRO. R106 hliníkové rameno. Větrná elektrárna 
rotor s pěti lopatkami.
Výška : 8m
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Doba svítivosti : 10-14h/denně
Model pouzdra : CLV-2-PRO LED
Materiál pouzdra : hliníková slitina a kalené sklo
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Světelný zdroj : 40-50W LED
Barva : čistě bílá
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : 4-5 dní
Panel rozměry : 1484x669x35 mm
Výkon fotovolt.panelů : 2 ks x 120W
Regulátor : MPPT (sledování Max. Power Point) kontroluje
osvětlení a nabíjení baterie
Baterie : 2 ks 200Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : programovatelný spínač
Větrný výkon : 400W
Počáteční rychlost větrné turbíny : začíná na rychlosti větru 1,8 m / s
Objednávkové číslo: VO-SOH-03

Cena: 131 261 Kč bez DPH

Silniční lampa hybridní - SOH 04

Jednoplášťová hybridní v odstínu RAL 7021. Potažena proti 
korozi.Pouzdro CLV-2-PRO. R43 hliníkový rám. Větrná elektrárna má 
rotor s pěti lopatkami.

Cena: 134 251 Kč bez DPH

Výška : 8M
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry podstavce sloupu : 300 *300 mm
Doba svítivosti : 10-14h/denně
Model pouzdra : CLV-2-PRO LED
Materiál pouzdra : hliníková slitina a kalené sklo
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Světelný zdroj : 40-50W LED
Barva : čistě bílá
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : 4-5 dní
Panel Rozměry : 1484x669x35 mm
Výkon fotovoltaických panelů : 2 ks x 120W
Regulátor : MPPT (sledování Max. Power Point) kontroluje
osvětlení a nabíjení baterie
Baterie : 2 ks 200Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : automaticky na setmění
Větrný výkon : 400W
Počáteční rychlost větrné turbíny : začíná na rychlosti větru1,8 m/ s
Objednávkové číslo: VO-SOH-04
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Hybridní osvětlení - silniční

Silniční lampa hybridní - SOH 05

Jednoplášťová hybridní v odstínu RAL 7021. Potažena proti korozi. 
Pouzdro CLV-2-PRO. R81 hliníkový rám. Větrná elektrárna rotor s pěti 
lopatkami.
Výška : 8 m
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry: horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry úchytného podstavce sloupu : 300 *300 mm
Doba svícení : 10-14h/denně
Model pouzdra : CLV-2-PRO LED
Materiál : hliníkové slitiny a kalené sklo
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Světelný zdroj : 40-50W LED
Barva : čistě bílá
Stupeň krytí : IP65
Vydrží bez dobíjení : 4-5 dní
Rozměry FV panelů : 1484x669x35 mm
Výkon FV panelů : 2 ks x 120W
Regulátor : MPPT (sledování Max. Power Point) kontroluje
osvětlení a nabíjení baterie
Baterie : 2 ks 200Ah/12V
Typ baterie : gelové
Jak zapnout : Automaticky při setmění
Větrný výkon : 400W
Počáteční rychl. turbíny větrných turbín začíná na rychlosti větru 1,8 m/s
Objednávkové číslo: VO-SOH-05

Cena: 130 962 Kč bez DPH

Silniční lampa hybridní - SOH 06

Hybridní dvouramenná lampa. Chráněna proti korozi. Svítidla CLV-2-
PRO. R81 hliníkový rám. Větrná elektrárna s rotorem s pěti lopatkami.

Cena: 151 892 Kč bez DPH

Výška : 8m
Materiál : pozinkovaná ocel
Rozměry : horní průměr 90 mm a 127 mm /160 mm průměr dna
Tloušťka stěny sloupu : 4 mm
Rozměry úchytného podstavce : 300 *300 mm
Svítivost : 10-12h/denně
Model pouzdra : CLV-2-PRO LED
Materiál pouzdra : hliníková slitina a kalené sklo
Rozměry pouzdra : 870 x 300 x120 mm
Zdroj světla : 2 ks 20-30W LED
Stupeň krytí : IP65
Výdrž bez dobíjení : 4-5 dní
Fotovoltaické panely : Rozměry 1484x669x35 mm
Výkon panelů : 2 ks x 120W
Regulátor : MPPT (sledování Max. Power Point) kontroluje
osvětlení a nabíjení baterie
Baterie : 2 ks 200Ah/12V
Typ baterie : gelová
Jak zapnout : naprogramovaný na setmění
Větrný výkon : 400W
Objednávkové číslo: VO-SOH-06
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DS-300W vertikální osy větrné turbíny (Viz více informací o větrné 
elektrárně DS 300 W na protější straně).
Moderně navržené pouliční světlo s vestavěnými řídícími bateriemi.
Integrovaný WG0400 vítr controller/RC10-II Solární nabíječka.
Baterie (dvě 100Ah/12V hluboký cyklus baterie)
Integrovaný obvod brzdy.

Hybridní osvětlení - silniční

Silniční lampa hybridní - AL DS 300

Hybridní systém pouličního osvětlení.

Hybridní systém pouličního osvětlení
Projektový koncept
Naše standardní hybridní osvětlení Systém je integrováno s DS-300W svislou 
osou větrné turbíny a solárního panelu 85 W s moderním designem sloupu 
veřejného osvětlení. Koncept poskytuje nezávislost (off-grid), nebo možnost 
dodatečného osvětlení anebo jiné aplikace sti v případě potřeby. Do regulátoru 
hybridního systému osvětlení ulice je integrován řadič větrných elektráren 
(WG0400) a solární nabíječka (RC10-II ), jsou oba paralelně připojeni k 
bateriím (12V/24V) nabíjení. Baterie poskytují zatížení pro úsporu energie 
24W LED lampy. Ačkoliv sloup veřejného osvětlení je standardním produktem 
výrobku, přizpůsobení je možné podle předložených zadávacích podmínek 
uživatele.

Klíčové komponenty integrované

Cena: 153 238 Kč bez DPH
Objednávkové číslo: VO-AL-DS300

Větrná vertikální elektrárna Hi-VAWT DS 300 300W
OBECNÉ INFORMACE – vertikální turbína

• P / N: DS03-S000-00-2 
• Jmenovitý výkon: 300W 
• Jmenovitá rychlost větru: 13,5 m / s 
• Jmenovité otáčky: 835 min 
• Startovací rychlost větru: 
• Optimální rychlost větru: 15,5 m / s 
• Rychlost větru: 60 m / s

Rozměry / Hmotnost
• Průměr rotoru: 1,24 m 
• Rotor Výška: 1,06 m 
• Stavební výška (není součástí): 4m 
• Celková výška: 5,06 m 
• Celková hmotnost: 25,5 kg (stožár není součástí balení)

Rotor Specifikace
• Externí Darrieus: 3 nože 
• Vnitřní Savonius: 2 vrstvy 
• Materiál čepele: eloxovaný hliník 
• Materiál osy: pozinkované oceli SS400/Anodized hliník

Generátor Specifikace
• Generátor Typ: AC, 3 fáze, synchronizace PMG 
• Jmenovitý výkon: 300 W

Brzdový systém
• Automatické brzdění: překročení rychlosti zkrat brzdový systém 
• Ruční Brzdění: 3-fázový zkrat v NFB brzdou

Provozní prostředí
• Okolní teplota: -10 ~ 40 ° C 
• Okolní vlhkost: max. 95%.

Poznámka:
• Informace a specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění! 
• Poskytnuté informace jsou založeny na použití standardní 4m stěžeň. 
• Prosím, dodržujte místní předpisy pro instalaci DS-300 na správné místo. Vždy se poraďte s místním certifikovaným stavebním inženýrem a statikem, 

pokud plánujete instalaci DS-300 na střeše.
DS-300W Větrná regulátor výkonu spec.

• Model: WG0400 
• Číslo dílu: 
• Výstupní výkon: 400 W 
• Rozsah vstupního napětí: 0 ~ 50V 
• Nabíjení (Start / Stop): 6V/4V 
• Jmenovité vstupní napětí: 28V 
• Jmenovitý vstupní proud: 15A 
• MPPT Účinnost:> 92% 
• Režimu spánku (Wake-up napětí): 5Vdc @ 1 min. (Z turbíny) 
• Napájení Aktivovat napětí: 5V 
• Baterie (doporučeno): 12Vdc/100AH/150AH/200AH 
• Max. Nabíjecí proud baterie: 10/15/30Amp 
• Ochrana akumulátoru Napětí: 13,8 V ± 0,5 V 
• Float nabíjecí napětí: 14,4 ± 0,5, 1 min. nabíjení na 10 min. 
• Vkládání Výstupní proud: 16A DC Max. 
• Vybíjení Limit: 11.5Vdc ± 0,5 
• Kontrola zatížení nastavení: 14 sekund. 
• Aktivace režimu spánku napětí: 11.5Vdc ± 0,5 (z baterie) 
• Proud Stand-by režimu: 
• Další Venku Požadavek: Volitelné 
• Balení Rozhraní: 20cm PVC mezi řádky 
• Rozměry (D x Š x H v mm): 200 x 142 x 50 
• Hmotnost: 1,5 kg

Poznámka:
• Informace a specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění!

DS-300W Větrný regulátor výkonu 
• Model: WG0400 
• Číslo dílu: 
• Výstupní výkon: 400 W 
• Rozsah vstupního napětí: 0 ~ 50V 
• Nabíjení (Start / Stop): 6V/4V 
• Jmenovité vstupní napětí: 28V 
• Jmenovitý vstupní proud: 15A 
• MPPT Účinnost:> 92% 
• Režimu spánku (Wake-up napětí): 5Vdc @ 1 min. (Z turbíny) 
• Napájení Aktivovat napětí: 5V 
• Baterie (doporučeno): 12Vdc/100AH/150AH/200AH 
• Max. Nabíjecí proud baterie: 10/15/30Amp 
• Ochrana akumulátoru Napětí: 13,8 V ± 0,5 V 
• Float nabíjecí napětí: 14,4 ± 0,5, 1 min. nabíjení na 10 min. 
• Vkládání Výstupní proud: 16A DC Max. 
• Vybíjení Limit: 11.5Vdc ± 0,5 
• Kontrola zatížení nastavení: 14 sekund. 
• Aktivace režimu spánku napětí: 11.5Vdc ± 0,5 (z baterie) 
• Proud Stand-by režimu: 
• Další Venku Požadavek: Volitelné 
• Balení Rozhraní: 20cm PVC mezi řádky 
• Rozměry (D x Š x H v mm): 200 x 142 x 50 
• Hmotnost: 1,5 kg
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Solární  světla do komunikací, značení

Silniční světla do komunikace řady Light Mark
Světla určené zejména pro použití na veřejných komunikacích k označení středového pruhu 
vozovky, označení zatáček, označení cyklo stezky, označení vjezdu a výjezdu z tunelu, zvýraznění 
přechodu pro chodce a podobně. Světla jsou napájeny zabudovaným solárním článkem a elektrická 
energie se ukládá do superkondenzátorů. Tím je umožněn provoz těchto zařízeni po dobu cca 14 
hodin bez slunečního svitu. K opětovnému nabití superkondenzátoru do plné kapacity stačí 3 hodiny 
slunečního záření či 8 hodin při úplně zatažené obloze. Světla je možné provozovat ve 2 režimech – 
stále svítící nebo blikající s frekvencí 4 Hz. U většiny modelů této řady je možné si zvolit barvu LED 
diody v 5-ti různých variantách (bíla, žlutá, zelená, červená, modrá). Osvětlení pomocí LED diod je 
dobře viditelné i ve velmi špatném počasí ze vzdálenosti až 1 km. Díky bezúdržbovému provozu a 
absenci napájecích kabelů lze tyto produkty velmi snadno instalovat i na starších komunikacích či 
přechodech pro chodce. Životnost těchto světle je více než 10 let. Provozní teploty těchto světel se 
pohybují v širokém rozsahu (-40°C až +80°C).

Sol. světlo M2 Sol. světlo M1 Sol. světlo SX2
Objednávkové číslo: Objednávkové číslo: Objednávkové číslo:

Cena: 1 540 Kč Cena: 2 416 Kč Cena: 2 340 Kč

Sol. světlo S20 Sol. světlo T1 Sol. světlo T2
Objednávkové číslo: Objednávkové číslo: Objednávkové číslo:

Cena: 7 440 Kč Cena: 1 560 Kč Cena: 1 960 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH

Silniční světla do komunikace řady Light Mark - vlastnosti
Sol. světlo M2 Sol. světlo M1 Sol. světlo SX2 Sol. světlo S20 Sol. světlo T1 Sol. světlo T2

Typ solárního 
panelu

monokrystalický monokrystalický monokrystalický monokrystalický monokrystalický monokrystalický

Technologie 
vyzařování

3/6 ultra jasné 
LED

3 x Ф 10 mm 
ultra jasné LED

3/6 ultra jasné 
LED

1/2/3/4 ultra 
jasné LED

2 LED 2/4 LED3/6 ultra 
jasné LED

Zásobník energie Ultra-kapacitní Ultra-kapacitní Ultra-kapacitní Ultra-kapacitní Ultra-kapacitní Ultra-kapacitní

Operační cyklus Až 16 h Až 16 h Až 20 h Až 20 h Až 16 h Až 16 h

Konstrukce Hliníková Ocelové pláty 
(SS 41)

Hliníková Hliníková Hliníková Hliníková

Rozměry 110 x 90 x 32 
mm

110 x 90 x 45 
mm

Ф 140 x 50 mm Ф 143 x 75 mm 100 x 100 x 
20 mm

132 x 122 x 
20 mm

Váha 375 g 320 g 1 000 g 1 200 g 320 g 500 g

Dopravní značení a signalizace
Dopravní značení svítící - Solar Sign 
Dopravní značky se zabudovanými vysoce svítivými LED diodami. Napájení LED diod 
pomocí zabudovaného solárního panelů a zabudovaných baterií. Při plném nabití baterií 
pomocí zabudovaného solárního panelu může systém fungovat až 3 noci bez dobíjení 
pomocí zabudovaného panelu. Značka je díky zabudovaným LED diodám viditelná ze 
vzdálenosti více než 500 metrů i za špatného počasí. Výrobce umožnuje i výrobu značek 
dle zákazníkova přání.

Dopravní signalizace - Roadway Safety 
Bezpečnostní prvky pro silniční dopravu se solárním napájením. Vhodné použití 
pro označení přechodů pro chodce u škol, zůžení silnice, práce na silnici, označení 
SOS telefonů u dálnic a podobně. Díky zabudovaným velmi silným LED diodám 
jsou viditelné z velké vzdálenosti (více než 500 m). Nabití pomocí zabudovaného 
solárního panelu a superkondenzátoru je při slunečném dni cca 3 hodiny a při zatažené 
obloze či dešti přibližně 8 hodin. Provozní doba po nabití je delší než 14 hodin. U této 
řady bezpečnostních prvků si lze zvolit jak provozní režim (svítí / bliká ) tak i barvu 
zabudovaných LED diod (červená, modrá, žlutá, bíla). Životnost těchto bezpečnostních 
prvků je více než 10 let.

Dopravní značení Slim Sign Dopravní signalizace RS - B1

Typ solárního panelu monokrystalický monokrystalický

Technologie vyzařování Ultra jasná LED 216 x Ф 5 ultra jasná LED

Zásobník energie Li-on baterie AGM baterie

Operační cyklus 24 h 24 h

Konstrukce Hliníková deska Hliníková

Rozměry Tělo dle návrhu, tloušťka 5 g Š 35 cm x V 35 cm x H 45 cm

Průměr osvětlení Dle návrhu 30,5 cm

Váha Dle návrhu 12,4 kg

Objednávkové číslo DOZ-SSI DOZ-RS-B1

Cena 28 170 Kč 38 415 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH




