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HYBRID

НО В РЕИ ШТА ЕВ НО ИН ЕИ

БЕЗОТКАЗНО ОСВЕТЯВАНЕ ПРЕЗ ВСИЧКИ ТЪМНИ ЧАСОВЕ, 

БЕЗ РИСК ОТ ПРЕКЪСВАНЕ

Батерията на осветителя се захранва автономно от слънчева енергия за 

5 - 6 часа, но ако при поредица дъждовни и мрачни дни капацитетът й 

спадне под 20%, автоматично се включва зареждане от електрическия 

блок. Дори и тогава разходът на енергия е много малък, а HYBRID се 

зарежда до 65% от капацитета си. По време на слънчевите часове се 

зарежда отново до 100%.

     

 

„ДЕНИ ЛАЙТИНГ“ ЕООД ПРЕДЛАГА ПЪРВИЯТ,
ЕДИНСТВЕН В БЪЛГАРИЯ 

LED ФОТОВОЛТАИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БЛОК
HYBRID



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 

И МОНТАЖ НА СТЪЛБ

Конзолата на HYBRID позволява 

монтаж на най-удобното и пред-

почитано място. Това може да бъде 

осветителен стълб с препоръчителна 

височина до 5 - 6 m или директно на 

стената. 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 

ПОЗИЦИЯТА НА ПАНЕЛА В 

ЖЕЛАНАТА СЛЪНЧЕВА ПОСОКА 

Можете да насочите фотовол -

таичния панел в посока юг или в 

друга посока на слънчевото греене 

чрез завъртане и фиксиране на 

планката под ъгъл до 45˚в двете 

посоки ляво и  дясно спрямо 

основата на HYBRID.



С помощта на дистанционно управление 

лесно настройвате, контролирате и 

автоматизирате системата за подсветка, 

регулирате силата на светлината и 

часовете, в които фоточувствителният 

елемент да включва и изключва 

осветлението.

фоточувствителен
елемент

КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО НА СВЕТЕНЕ И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Вграденият в HYBRID фоточувствителен 

елемент е интелигентно решение, което 

подпомага както сигурността на гражданите, 

така и енергийната ефективност на уличното 

и общественото осветление. Така, 

независимо от сезона или атмосферните 

условия, осветлението ще се включва при 

смрачаване и изключва на дневна светлина.
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ИНОВАТИВНА ЛИТИЕВО ЖЕЛЯЗО-ФОСВАТНА БАТЕРИЯ – LiFePO4 С НАД 

3 ПЪТИ ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ГЕЛОВИ, ОЛОВНИ И 

ТЯГОВИ БАТЕРИИ. 

 Най-новата LiFePO4 технология предоставя редица предимства пред 

класическите GEL / AGM батерии:

•По-дълъг живот на експлоатация - 8 – 10 години 

•Повече цикли на заряд  / разряд – над 3 800 

•1 / 3 по-леко тегло 

•25% по-голяма мощност при същия капацитет 

•Екологична и високобезопасна технология

СТЪПКИ ЗА МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ И ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА

При първоначално зареждане е необходимо батерията да се зареди до 

100%. Преди да се инсталира на избраното място, осветителят се поставя 

на открито, на дневна светлина. Чрез дистанционното се включва бутон 

AUTO и така се оставя да се зарежда на дневна светлина до настъпване на 

мрак. Първата вечер осветителят се изключва от дистанционното с OFF, 

за да може през  нощта да съхрани заряда. Вторият ден отново с 

дистанционното се включва бутон AUTO, за достигане на пълен заряд. 

Цикли на живот в зависимост от дълбочината на разряд на AGM и LIFEPO4 батерии
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        ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощност на осветителя:                                                          30 W

                     Светлинен поток:                  3 000 LM

                           SMD LED чипове:                    PHILIPS  

                 Цветна температура:                         5000 K  

                                             Ъгъл на осветяване:              140° / 75°  

Солaрен панел:         5 V 30 W поликристал

Батерия: 3.2 V / 30 AH / LiFePO4             литиево желязо-фосфатна 

батерия                    

                                   Време за зареждане:                     5 - 6 часа

    
Контролни режими:

     време на светене 
        фоточувстивтелен елемент

                                                                     отдалечен достъп   
  

                                                           

     

 
                                                               Коефициент на проникване на                                          

прах и влага:    

                           

     IP65  

Материал:          алуминий

Зона на осветяване:                               

            

     300 - 480 m²  

Препоръчителна височина за монтаж: 

               

   5 - 6 m        

  

ел. 
захранване

батерия 12 V / 30 AH 60 бр. диоди - max 30 WLED драйвър 5 V / 5 A

соларно 
захранване

електрически блок
сензор за движение и

фоточувствителен елемент



РАЗМЕРИ:

Новият HYBRID намира приложение в редица области:    
• улици, пешеходни алеи, спортни площадки, паркове и градини
• мостове, паркинги, пространства около обществени обекти
• бензиностанции, пътни връзки и съоръжения
• извънградски (общински) пътища
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W = 490 mm; L = 215 mm; H = 65 mm

W  = Ø 55 mm; H  = 475 mm1 1

W  = 142 mm; H  = 70 mm2 2

В комплекта са включени дюбели за монтаж на стена

Попитайте ни за EL QUADRO
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