
SOLARIS LITE jest najnowszym modelem z kategorii najaśnic mobil-

nych, zasilanych akumulatorem i wykorzystujących technologię LED. 

Specjalnie dla tego modelu została zaprojektowana tylna część obu-

dowy z aluminium, a przednia szyba z polikarbonatu. To powoduje, 

że cała głowica jest bardzo wytrzymała.

Do oświetlenia zastosowano 18 diod CREE LED o bardzo wyso-

kiej mocy. Ponadto pozostałe komponenty głowicy zostały tak za-

projektowane aby zapewnić optymalne i jednocześnie bardzo silne 

światło. Ten model oferuje trzy opcje świecenia - pełna moc/niska 

moc/pulsacyjny. Dodatkowo funkcja pulsacyjna (stroboskopowa) 

uruchamia się automatycznie w przypadku niskiego stanu akumula-

tora. Objawia się to pojedynczymi błyśnięciami co 30 sekund. Waliz-

ka transportowa, w której znajduje się akumulator jest wyposażona 

w czerwoną diodę LED. Pozwala to na szybkie odnalezienie najaśnicy 

gdy nie pozostaje ona w użyciu. Walizka ta została zaprojektowana

i wykonana z takich materiałów, aby zapewnić bezpieczne i bez-

problemowe użytkowanie całego zestawu w każdych warunkach. 

Taki system transportowy znacznie ułatwia przygotowanie urządze-

nia do pracy lub spakowanie go po jej zakończeniu.

REFLEKTOR:
• Wysokiej mocy diody LED plus zaawansowane rozwiązania 

optyczne tworzą razem źródło światła o trzykrotnie większej 

mocy niż nominalnie – 20 szt. 

• Moc światła 100% - 3000 lumenów, 50% 1500 lm, światło 

sygnalizacyjne niskiego stanu akumulatora – stroboskopowe.

• Wytrzymała i wodoodporna konstrukcja.

• 50,000 godzin minimalna żywotność diod LED.

• Niska emisja ciepła podczas użytkowania

oraz wykorzystane materiały powodują,

że jest to urządzenie przyjazne środowisku.

• Napięcie operacyjne 12V zapewnia

bezpieczeństwo użytkowania.

• „Tryb latarki” duży, wygodny włącznik umieszczony

w obudowie umożliwia obsługę w rękawicy

– zestaw po złożeniu stanowi jedną bryłę.

• IP65.

• Czas świecenia: 8h – 100% światła;

15h – 50% światła.

WALIZKA TRANSPORTOWA:
• Materiał tworzywo ABS, wysoce udaroodporne.

• Wyposażona w specjalne zamknięcia, rączki

i uchwyt na maszt.

• Zakres temperatur użytkowania od -40° do aż +80° C.

• Bardzo wytrzymała, pyło i wodoodporna.

• Nielimitowana gwarancja na obudowę akumulatora.

• Zamykane wieko gniazda ładowania.

MASZT:
• 5 sekcyjny maszt z głowicą obracaną o 360° w dwóch 

płaszczyznach max 180 cm.

Wymiary: 20x40x25 cm

Waga: 9,50 kg

Dodatkowo: specjalny plecak, maszty na trójnogu, ładowarka 

12/24V „samochodowa”.

Przenośny system oświetlenia pola akcji
SOLARIS LITE

Lampa przeznaczona do oświetlania dużych powierzchni, szczegól-

nie miejsc zdarzeń i wypadków, a także placów budów oraz imprez 

na terenach otwartych i wewnatrz hal. Wykorzystywana przez służ-

by ratownictwa i drogowe, policję, wojsko oraz budownictwo. Ide-

alna do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, przy silnym 

wietrze i opadach, Odporna na uderzenia i wstrząsy, a także na zani-

ki napięcia, sprawdza się lepiej niż balony lub wieże świetlne. 

Gotowa do akcji w dwie minuty! W wojsku sprawdza się do-

skonale do oświetlania obozów, miejsc zrzutu, lądowisk i przepraw 

mostowych.

Lampa ALDEBARAN 360

PARAMETRY TECHNICZNE:
Średnica lampy: 220 mm

Długość lampy: 900 mm

Waga lampy: 10,5 kg

Stopie ochrony: IP44

Optymalna wysokość: 4000 mm

Czas montażu i uruchomienia: 2 minuty

Waga statywu: 24 kg

Oświetla obszar: 3000 m2

Temperatura barwowa: 4000K

Moc oświetlenia: 48000 lm

Liczba świetlowek: 8 x 80 W

Moc wyjściowa: 666 W

Napięcie zasilania: 230 V

Żywotność lampy: 20000 h

Osiąga pełną moc po: 2 minutach

Wymagana moc agregatu: 1 kW

Istnieje możliwość włączenia lampy w zakresie 180. co np.:

w przypadku użytkowania na poboczach dróg zabezpiecza kierow-

ców przed oślepieniem. Lampa przeznaczona do montażu na staty-

wie, masztach, pojazdach oraz jako wisząca. Lampa oświetla obszar 

równy połowie boiska piłkarskiego. 

SWIATŁO, DŹWIĘK, ŁĄCZNOŚĆ
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