
LED осветителна система 

със соларно захранване 

Системата за вграждане  на LED осветителната 

система дава възможност за създаване на акценти 

и едновременно с това може да се ползва за 

насочваща светлина през нощта или функционално 

осветление за сигурност.  

 

Приложение: 

Размери: 

 Пътеки 

 Тераси 

 Стъпала 

 Подходи и градински алеи  

 Тротоари 

Характеристики на продукта: 

 Лесен монтаж на принципа ‘’Plug & Play” 

 Системата разполага със соларно 

захранване  

 Пригодено и за работа на 12V DC/чрез къс 

присъединителен кабел 

 Компактно LED- осветително тяло с 

диаметър от 30 mm и монтажна дълбочина от 

26 mm 

 Ефективна SMD-LED- светлина с консумация 

на енергия от 0,3 W/0,2W 

 Клас на защита IP67 (водоплътно и защитено 

от прах)  

 Разполага с възможност за промяна на цвета 

на светлината по скалата RGB 

 Сензорът за промяна на цветовете се 

управлява с дистанционно управление 
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Технически данни: 

Eл. захранване 

Соларно захранване 

12V DC 

5V DC 

Консумация на ток  

ел. захранване 

соларно захранване 

 

0,3 W 

0,2 W 

Брой светодиоди 1 LED 

Цвят на светлината RGB 

Размери Ø 30 mm x 26 mm  

30 mm x 30 mm x 26 mm 

Монтажен диаметър Ø 22 mm 

Живот ˃50 000 h 

Леща PC, устойчива на UV 

Корпус Алуминий 

Пръстен Алуминий 

Обвивка на кабела PU 

Вътрешен кабел  PU 

t°C на повърхността Max. 40°C 

t°C на околната среда -25°C +65°C 

Натоварване Max. 100 kg/ 1000 N 

Сила на осветяване 6 Lm 

Ъгъл на осветяване 120 ° 

IP- стойност IP67 

Знак на изпитване CE 

LED осветителна система 
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Примерна схема на свързване: 

Монтаж:  

ВНИМЕНИЕ:  

В случаите когато трансформаторът е 

поставен в градина, главният захранващ 

кабел, който свързва трансформатора с 

източника на ток, трябва да бъде вкопан на 

мин. 60 cm дълбочина в земята. 

Монтаж стъпка по стъпка: Инструменти: 

Диамантена фреза ø22 mm, пробивна машина, 

MS- полимерно лепило, пистолет за силикон, 

ключове (2 броя), предпазни очила, четка. 

ВНИМАНИЕ: Достъпа до  кабела и 

съединенията трябва да бъде осигурен и 

след приключване на монтажа за 

евентуална подмяна.  
Поради тази причина кабела и съединенията не 

трябва да бъдат поставяни директно в бетон, 

лепилен разтвор или друг свързан материал, без 

да е предвидено полагане на тръби под формата 

на кабелни канали. 

ВНИМАНИЕ: Свързването към захранване да 

става само от правоспособни електротехници. 

Изключена е рекламация към доставчика за щети в 

следствие на неправилно свързване или 

неправилна употреба на продукта. 

1) Плочата/павето трябва да бъде с мин. дебелина от  40 mm. 

Отворът се разпробива с фреза с диамантен накрайник с диаметър ø 22 

mm.  Внимание! Да се използват лични предпазни средства при работа 

със съответните машини! 

2) Полученото замърсяване на отвора да се отстрани с помощта на четка 

и вода. Внимание! Отворът да се почисти основно и да се подсуши, тъй 

като  замърсяванията могат да окажат въздействие върху  адхезията на 

лепилото. 

3) LED- осветителното тяло да се постави и позиционира в отвора 

правилно. 

4) В свободното пространство на гърба на LED- осветителното тяло се 

поставя полимерно лепило. 

5) Да се внимава за маркировката върху вътрешната страна на щекера.  

Конекторите трябва да бъдат добре затворени с клещи за да се 

предотврати проникване на влага. 

 


