
 
CSL 615
15W
2400 lm
> 50 000 godz.
2700K - 6500K
36Ah36Ah
80W
102*52*2,5cm
Czujnik zmierzchu
Według preferencji*
8-14 godzin **
4-6 dni
4-5m4-5m

www.caildus.eu

Lampa solarna CSL serii 6 to obecnie jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w 
ofercie autonomicznych latarni solarnych. Latarnia dedykowana jest jednostkom 
ceniącym sobie ekonomię oraz troszczącym się o środowisko naturalne. 
Zastosowanie ogniwa, baterii oraz diod LED umożliwiło stworzenie doskonałego 
źródła światła niewymagającego zewnętrznego zasilania. Latarnia zaopatrzona jest 
w  inteligentny system oszczędzania energii oraz system dogrzewania akumulatorów 
przy spadku temperatury poniżej 0°C do 10-15°C co wpływa na ich lepszą wydajność, 
szszybsze ładownie oraz dłuższą żywotność. Najwyższej jakości materiały użyte do 
produkcji latarni, pozwolą cieszyć się nią przez wiele lat. Zwarta konstrukcja oprawy 
i opatentowany system mocowania panelu fotowoltaicznego zapewniają 
nowoczesny wygląd oraz umożliwiają prace w najtrudniejszych warunkach. Latarnia 
sprawdzi się jako oświetlenie dróg, ścieżek, przystanków, parkingów, parków oraz 
ogrodów. 

ZALETY:
• Zasilanie solarne
• Bardzo długa żywotność
• Wysoka wydajność świetlna
• Kompaktowy system
• Nowoczesny wygląd

Dane techniczne lampy
Model    
Moc LED
Strumień świetlny
Żywotność LED
Barwa
BateriaBateria
Panel solarny
Wymiary
Sposób włączania
Tryb oświetlenia
Czas pracy
Czas autonomii
SłupSłup

 
CSL 620
20W
3200 lm
> 50 000 godz.
2700K - 6500K
42Ah42Ah
100W
122*52*2,5cm
Czujnik zmierzchu
Według preferencji*
8-14 godzin **
4-6 dni
4-5m4-5m

* - Tryb oświetlenia może być dostosowany  do potrzeb użytkownika zdalnie za pomocą programatora
**- Czas pracy w ciągu doby uzależniony jest od czasu pracy lampy oraz zaprogramowanego trybu

• Czujnik zmierzchu, czujnik ruchu
• Wymienne akumulatory
• Prosty i bardzo szybki montaż
• Brak kosztów eksploatacyjnych

Regulowany 
kąt 360° 

Wydajny 
monokrystaliczny
panel solarny

Wysokowydajne
LEDy Bridgelux
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ESolarna latarnia uliczna CSL 615-620

Usprawniona 
struktura konstrukcji

CE, ROHS, TUV, SASO
SGS, ISO 9001

30% mocy LED 100% mocy LED


