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Lampy Solarne LEDTECHNIKA 

 

LT-SOLAR-20W – lampa solarna 20W 

 
 
 
 
 
 

Zastosowanie jako oświetlenie: 
 

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

Zalety oświetlenia solarnego : 
 

 

– 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 
 
 

 

 
 
 

 
Parametry techniczne 

 
 
 

Wysokość słupa (słup ocynowany z fundamentem):  4,5m 

Źródło światła - żarówka LED CREE : LT-NB-C101-20W 

Oprawa : kula szklana/oprawa uliczna 

Panel fotowoltaiczny (mocowany na konstrukcji) : 2 x 130W, 12V 

Akumulator żelowy (w skrzyni ze stali nierdzewnej) :  150Ah, 12V 

Czas pracy w ciągu doby  : 8-12h 

Autonomia (praca w niekorzystnych warunkach) :                         3dni 

Sposób włączania - kontroler :  czujnik zmierzchowy/godzinowy 

Warunki pracy :  od -25˚C do 40˚C 

LEDTECHNIKA  -  oszczędnie,  ekologicznie, nowocześnie 
 

LEDTECHNIKA.pl TM 
 

marka firmy: 
 

DOPELTECH Sp. z o.o. 

PL 03-475 Warszawa 
ul. Borowskiego 2 
tel. + 48 22 492 33 16 
fax + 48 22 492 33 17 

 
 

DOPELTECH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Borowskiego 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000252767, o numerach: NIP PL1132598555 i REGON 140466135, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 50 000, 
00 złotych, który został w całości wpłacony, Numer rejestrowy GIOŚ: E0010448W 

 
DOPELTECH sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, at ul. Borowskiego 2, entered in the National Court Register 
(KRS) maintained by the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court 

Register, Entry No. KRS 0000252767, tax identification number (NIP): PL1132598555 and statistical number (REGON): 
140466135, holding share capital of PLN 50,000.00 entirely paid in. WEEE registration no (GIOŚ): E0010448W 

 

 

http://www.ledtechnika.pl/
http://www.dopeltech.pl/

