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LT-HYBRID-56W – lampa hybrydowa (solarno-wiatrowa) 56W 

 

 

Parametry techniczne 

 

 

 

Wysokość słupa (słup ocynowany z fundamentem) :  8m 

Turbina wiatrowa : 250W, 6- łopatowa 

Oprawa dwumodułowa LED 56W                
(niezależnie programowane moduły LED) :                                  

GLC-LD01 56W/24V 

Panel fotowoltaiczny (mocowany na konstrukcji) : 2 x 180W/24V 

Akumulator żelowy (w skrzyni ze stali nierdzewnej) :  2 x 200Ah/12V 

Czas pracy w ciągu doby  : 8-12 h 

Autonomia (praca w niekorzystnych warunkach) :                        3 dni 

Sposób włączania - kontroler :  
IP 68, czujnik zmierzchowy/godzinowy z 
funkcją sterowania radiowego za pomocą 
pilota 

Warunki pracy :  od -25˚C do 40˚C 

 

 

 

 

 

Zastosowanie jako oświetlenie: 

 

– uliczne  
– parków, parkingów, placów, ciągów pieszych 
– obszarów przemysłowych, mieszkalnych 
 

 

 

Zalety oświetlenia hybrydowego : 
 

 

– Oszczędność na energii oraz kosztach instalacji 
i kosztach robót odtworzeniowych  
– Krótki czas realizacji inwestycji (bez 
dodatkowych umów i pozwoleń) oraz łatwość i 
szybkość montażu lamp 
– Ekologiczne źródło światła LED bezpieczne dla 
środowiska naturalnego 
– Żywotność lamp ze źródłem światła LED jest 5-
10 razy większa od żarówek sodowych i sięga 
50000h  
– Zwiększają ochronę środowiska naturalnego 
– Lampy uliczne LED charakteryzują się 
natychmiastowym startem z pełną mocą oraz 
brakiem migotania (efekt stroboskopowy) oraz 
promieniowania UV 
– Wysoka odporność na drgania i wibracje 
– Niskie koszty konserwacji i serwisowania 
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