HIBRĪDA TIPA IELU APGAISMOJUMA SISTĒMAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PARAMETRI
Modelis

HLU-20W

HLU-30W

Vēja turbīna
2gab. x100 Wp
Fotoelektriskais
panelis

LED gaismekļi

Vadības ierīce

Baterija
Baterijas ietvars

Staba

Pamats

Darbības laiks

HLU-40W

HLU-50W

HLU-60W

Nominālā jauda: 400W 24V
Maksimālā izejas jauda: 600W
Lāpstiņu skaits: 3 gab vai 5 gab

2 gab. x 150 Wp

2 gab. x 205 Wp

2 gab. x 260 Wp

Polikristāliskas vai monokristāliskas šūnas, rūdīts saules bateriju stikls
(biezums 3,2 mm), segts ar neatstarojošu slāni, paneļi pārbaudīti saskaņā ar IEC 61215 par sniega
slodzi līdz 5400 Pa (aptuveni 5,4 kN/m2) un IEC 61730.
Sertifikāti: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

20W

30W

Gaismekļa jauda:
40W
Gaismas plūsma:

> 2,000 lm

> 3,000 lm

> 4,000 lm

50W

60W

> 5,000 lm

> 6,000 lm

LED gaismas atdeve; 100 – 160 lm/W
Kalpošanas laiks: > 50 000 stundas
Aizsardzības pakāpe: >IP65/IP66
LED lampas regulētais leņķis
PWM 20 A 24 V
MPPT 20 A 24 V
Gaismu, kā arī darbības laiku vada PWM vai MPPT viedā kontrole, ūdens noturības klase
IP68, iebūvēts krēslas sensors,
automātiska jaudas slodzes atslēgšana
2 gab. x 80 Ah
2 gab. x 100 Ah 2 gab. x 120 Ah 2 gab. x 150 Ah 2 gab. x 200 Ah
NPG gēla baterija saules fotoelektreiskajām sistēmām, pilnībā noslēgta,
pilns izlādēšanās cikls, nav nepieciešama apkope.
PVC materiāls, ievietots pazemē, ūdens noturīga tipa, izkliedē karstumu, pretaizdzīšanas
iekārta, komplektā iekļauta PVC caurule kabeļiem.
augstums: 8 m, karsti galvanizēts metāls atbilstoši EN ISO 1461,
staba modelis: "BrasiT", metāls S355, rāmis un balstenis: metāls S235
LED gaismekļu augstums: 6,5 m
konisks stabs - atbilstoši EN 40-5:2002un EN 40-2
sadursme ar transportlīdzekli: klase "0" saskaņā ar EN 12767,
konstrukcijas stabilitātes sertifikāti atbilstoši EN 40-3-1,
drošības klase "B",
lokāmības klase "2", kategorija "II",
Konstrukcija atbilst: EN 1090
Stabs kopā ar saules bateriju paneļu konstrukciju pielāgots:
“I, II vai III vēja zonai saskaņā ar PN-EN 1991-1-4”
F200 V43 M30 saliekamās konstrukcijas pamati, sertificēti,
atbilst PN-EN 14991:2010 standartam saskaņā ar 2+ sistēmu
pielāgots: I, II vai III vēja zonai
8-14 stundas/dienā (pilna jauda)
Baterijas kapacitāte līdz 4 nepārtraukti mākoņainām un lietainām dienām bez saules.
*ir iespēja palielināt lampas darbības neatkarību.

Papildu iespējas:
•
iespēja iegādāties infrasarkano pulti un Bluetooth saskarni ar programmatūru, lai programmētu un kontrolētu lampas no attāluma.

•

Par papildu samaksu stabus var krāsot jebkādā krāsā no RAL klāsta.
Sistēmas konfigurāciju var pārveidot saskaņā ar klienta vai projekta specifiskām prasībām. Parūpējamies par to, lai radītā
sistēma atbilstu mūsu klientu prasībām.
Tirgus piedāvājuma pieprasījuma gadījumā lūdzam tiešu kontaktu.

