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CECHY: 

 Zintegrowany panel fotowoltaiczny, 
akumulator, moduł LED oraz kontroler-
umieszczone w jednej obudowie  

 Wbudowany czujnik ruchu 
 Wysokowydajne moduły LED 
 Monokrystaliczny moduł fotowoltaicz-

ny 
 Sygnalizator ostrzegawczy 
 

ZASTOSOWANIE 

 Oświetlenie: 
ulic,  
ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych 
parkingów publicznych i prywatnych 
placów zabaw 

INTEGRA INH 
Latarnia solarna zintegrowana 

KORZYŚCI 

ŁATWOŚĆ MONTAŻU-Latarnia dzięki 
swojej zintegrowanej konstrukcji jest 
łatwa i szybka w montażu. Wystarczy 
wkopać leki fundament, i postawić słup 
z lampą. Lampę uruchamia się  jednym 
przyciskiem. 

NIEZALEŻNOŚĆ— Oświetlenie tam gdzie 
potrzebujesz bez  zasilania z sieci. 

OSZCZĘDNOŚCI: 

 Możliwość ręcznego stawiania pozwala 
zaoszczędzić na ciężkim sprzęcie. 

 Gabaryty zintegrowanej latarni, słupa i 
fundamentu wpływają na oszczędności 
w transporcie. 

 Łatwość montażu oszczędza czas. 
 Koszt jednostkowy latarni jest niższy 

niż tradycyjnej latarni solarnej.  

INTELIGENTNE STEROWANIE: 

Latarnia pracuje w pełni automatycznie. 
Sama dobiera poziom natężenia zależnie 
od dostępnej energii. Dzięki dedykowa-
nej aplikacji mobilnej latarnię można  
szybko i łatwo programować  przy po-
mocy smartfona.   

Zintegrowane latarnie solarne są za-
projektowane z myślą o dobrze nasło-
necznionych miejscach lub w których 
oświetlenie nie jest wymagane przez 
całą noc. 

Lampa Integra może być programowa-
na w dowolnym momencie przy użyciu 
aplikacji mobilnej. Dzięki wbudowane-
mu czujnikowi ruchu może oszczędzać 
energię w momentach w których 
oświetlenie nie jest potrzebne. 

Latarnia jest zasilana z wbudowanego 
akumulatora oraz wysokowydajnego 
modułu fotowoltaicznego umieszczo-
nego na szczycie oprawy oświetlenio-
wej. 
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INTEGRA INH 
Dane techniczne 

ZINTEGROWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA 

Moc LED 30 W 40 W 

Moc paneli fotowoltaicznych 18V/45 W 18V/55 W 

Pojemność baterii 12V/23 Ah 12V/29 Ah 

Czas ładowania 6-8h  

Czas rozładowania  >36h  

Temperatura robocza -25⁰C ~ +65⁰C  

Strumień świetlny  3500-5000 lm 4500-6000 lm 

Sprawność 130-150 lm/W 

Temperatura barwowa 2800K-6500 K  

Wymiary 92.5*36*27 cm 110.5*36*27 cm 

Wysokość zawieszenia 4 - 6 m 5 - 7 m 

Rozsył światła Ulica, tereny otwarte 

Sterowanie Dedykowana aplikacja mobilna 

Petra Energia sp. z o.o. 

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz 

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI 

POLAND 

tel. - 22 721 72 71 

Kom.– 882 110 105 

E-mail: biuro@petraenergia.pl 


