
Stručný popis
• vonkajšie externé osvetlenie bez nutnosti prívodu 

elektrickej energie

• elektrickú energiu zaisťuje zabudovaný generátor 
poháňaný tichým dieselovým motorom

• samostatne pracujúce zariadenie bez nutnosti 
neustálej obsluhy

• plne automatizovaná prevádzka vďaka súmrakovému 
senzoru a nastaveniu časovača

• osvetľuje plochy, iba keď je to potrebné a v dĺžke,  
ktorá Vám vyhovuje

• 4 LED svetlá sú umiestnené na teleskopickom  
stožiari, ktorý sa ovláda pomocou elektronického 
ovládača

Využitie
• osvetlenie stavieb, vonkajších skladovacích priestorov 

a plôch so zvýšeným pohybom ľudí alebo strojov

• v blízkosti hudobných a iných akcií vďaka tichému 
chodu motora generátora

• na miestach kde je požadované kvalitné osvetlenie 
exteriérov a nie je možné pripojiť sa do el. siete
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TAM, KDE NIE JE PRÍVOD ELEKTRICKEJ 
ENERGIE.

TAM, KDE JE POTREBNÉ DOČASNE VYRIEŠIŤ 
OSVETLENIE. 

TAM, KDE NIE JE MOŽNOSŤ ALEBO 
NEMOŽNO POSTAVIŤ TRVALÉ OSVETLENIE. 

EKONOMICKÉ A RÝCHLE RIEŠENIE. 

ĽAHKÁ INŠTALÁCIA A JEDNODUCHÁ 
OBSLUHA.



Technická špecifikácia
• dieselový motor poháňajúci generátor má nádrž  

na 140 l nafty

• na jednu nádrž garantuje osvetlenie 4 LED svetiel  
s výkonom 350 watt / 10 hodín denne celých 25 dní

• výška veže až 8 m

Hlavné výhody
• ekonomická prevádzka vďaka 

zabudovaným prvkom automatizácie

• svieti, len keď je to potrebné a to pri 
zotmení alebo v kombinácii zotmenia  
a nastavenia časovača podľa vašich 
potrieb

• prevádzka dieselového agregátu je tichá 
a omnoho ekonomickejšia, než obdobné 
osvetlenie s využitím klasickej elektrickej 
energie

• jej prevedenie je úplne bezúdržbové  
a možno ju využívať v akomkoľvek počasí

• veža je vyrobená v tzv. antivandal 
prevedení, takže nie sú nutné ďalšie 
bezpečnostné zaistenia

• možno ju použiť takmer kdekoľvek

• konštrukčné riešenie svetelnej veže je 
veľmi skladné a umožňuje tak ľahkú 
prevádzku viac kusov bez vysokých 
nákladov na logistiku

• ľahká inštalácia bez nutnosti akejkoľvek 
prípravy terénu

• základné nastavenie zvládne jedna  
osoba bez nutnosti fyzickej námahy

• prenájom svetelnej veže je veľmi 
ekonomický

• v prípade potreby možno pripojiť  
i k štandardnej el. sieti

typ 1 B 50

svetlá 4×350 Watt LED

prevádzková doba neobmedzená

hmotnosť 970 kg

rozmery (v×š×d) 1,16×1,16×2,57–8 (m)

vybavenie uzamykateľné, zdvíhacie zariadenie, 
svetelný senzor, časovač
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