
ENTAC Svietidlo nástenné 5W COB solárne s pohyb.senzorom a IR ďiaľkovým  

ENTAC | Solárne lampy | Kód: ESLP-COB-R  

 

Solárna lampa nabíjaná solárnym panelom poskytuje bezplatné osvetlenie po celý rok. Vďaka svojej ľahkej a 
rýchlej montáži je použiteľný na podexponovaných miestach bez elektroinštalácie, napríklad na fasádu 

domu, garáže alebo hospodárskych budov, vstup do nehnuteľnosti. Bez problémov funguje v zime aj v 

oblačných dňoch, keď nie je veľa slnka. Výrobok je vodeodolný, takže sa nemusíte báť, že by ste lampu 
rozbili v zlom počasí. Vďaka zabudovanému senzoru pohybu a súmraku sa solárna lampa rozsvieti iba v noci 

a až keď lampa zaznamená pohyb okolo nej. Vďaka tomu už nemusíte pamätať na to, aby ste svetlo zapínali 

a vypínali vonku. 

3 PRACOVNÉ REŽIMY 

1. Lampu sa dá pohodlne ovládať diaľkovým ovládačom. Má tlačítka Vypnuto a Zapnuto a 3 režimy prepínaní: 

1. lampa svieti na 100% svojho výkonu po detekcie pohybu po dobu 25-30 sekúnd, 

2. lampa sa rozsvieti na 100% svojho výkonu po zotmení po detekcie pohybu 25-30 sekúnd, 
3. Po zotmení svieti lampa v pohotovostnom režimu na 30% svojho výkonu. 

 V balení: 
- solárna lampa 

- úchyt pre montáž na stenu 
- ovládanie  
- montážne hmoždinky a skrutky 
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Doba svietenia  6 h 

Rozmery  260x120x38mm 

Stupeň ochrany - IP   krytie  IP65 

Svetelný tok (Lumeny)  500 Lumen 

Príkon (W)  5W 

Akumulátor  vstavaná batéria 18650 7200mAh 

Materiál  ABS 
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