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Solární lampy pro veřejné osvětlení značky EnSole jsou evropským
výrobkem.
Jejich vývoj a výroba probíhá v České republice (EU).
Solární lampy EnSole již řadu let spolehlivě svítí v mnoha regionech
Evropy, Ameriky i Afriky.
Solární lampy EnSole jsou v plné shodě s normami a kvalitativnímy
parametry EU.
Životnost solárních lamp EnSole je nejméně 25 let, včetně baterií.
Záruka je 5 let na celý výrobek včetne akumulátoru.

Dostatek energie pro vytrvalé svícení i za nepříznivého počasí
a v období krátkého slunečního svitu
zajišťují lampám EnSole akumulátory vysoké kvality
v kombinaci se sofistikovaným řídícím systémem.
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Mechanické součásti solárních lamp EnSole jsou konstruovány
pro dosažení dlouhé životnosti v náročných provozních podmínkách.
Instalace solárních lamp EnSole je nekomplikovaná a bezpečná.
Všechny solární lampy EnSole jsou vybaveny elektronikou pro
řízení biodynamického svícení (večer a ráno lampa svítí bílým
světlem 4000 K, v noci žlutooranžovým 1850 K bez obsahu modré
složky) a pohybovými senzory (lampa mění intenzitu světla v reakci
na probíhající provoz).
Pro regulaci osvětlení je možné volit z pěti letních a pěti zimních
přednastavených režimů.
Nastavení a změny parametrů svícení i trvalý monitoring veškerých
provozních hodnot probíhá vzdáleně pomocí GSM (v lampě je
instalován slot na kartu, resp.čip), nebo v blízkosti lampy prostřednictvím
bluetooth.
Solární lampy EnSole mohou být doplněny dodatkovými službami
(kamerový systém, dobíjení mobilních telefonů atd.)

Solární lampy EnSole jsou vyráběny ve dvou modelových řadách:
EnSole Classic
EnSole Classic 720-160

Solární
panel
pokykrystal
160Wp/18V.

Svítidlo LED biodynamické pro uliční
osvětlení 30W, rozsah měrného světelného
toku až 115 lm/W při 4000 K a 98 lm/W
při 1850 K, materiál krytu: hliníkové tělo
lité pod vysokým tlakem, krytí optiky:
UV stabilizovaný polykarbonát.
Box s řídící jednotkou
a akumulátorem 720 Wh.
Upevňovací konstrukce pro panel z pozinkované
oceli, nosnost 70 kg, variabilní natáčení.
(součet váhy boxu s akumulátory,
panelu a nosné ocelové konstrukce je 42 kg).
Stožár délka 6 m, vnější průměr
vrchu stožáru 89 mm s matkami.

EnSole Classic

EnSole Hexagon

NA DALŠÍ
STRANĚ

EnSole Classic 1024-250
Svítidlo LED biodynamické pro uliční
osvětlení 30 W, rozsah měrného světelného
toku až 115 lm/W při 4000 K a 98 lm/W
při 1850 K, materiál krytu: hliníkové tělo
lité pod vysokým tlakem, krytí optiky:
UV stabilizovaný polykarbonát.
Box s řídící jednotkou
a akumulátorem 1024 Wh.
Upevňovací konstrukce
pro panel z pozinkované
oceli, nosnost 70kg,
variabilní natáčení.
Stožár délka 6 m, vnější průměr
vrchu stožáru 89 mm s matkami.

TRADIČNÍ MODEL SOLÁRNÍ
LAMPY S VYSOKOU ODOLNOSTÍ,
DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
A ŠIROKÝMI MOŽNOSTMI VYUŽITÍ.

Solární panel
pokykrystal
250Wp/30V.

EnSole Hexagon
EnSole Hexagon 720-150
Svítidlo LED biodynamické pro uliční
osvětlení 30 W, rozsah měrného světelného
toku až 115 lm/W při 4000 Ka 98 lm/W
při 1850 K, materiál krytu: hliníkové tělo
lité pod vysokým tlakem, krytí optiky:
UV stabilizovaný polykarbonát.
Šestiboký tubus z nerezové oceli
se třemi solárními panely (celkem 150 Wp),
akumulátorem 720 Wh a řídící jednotkou
(celková váha tubusu 42 kg).

Stožár délka 6 m.

EnSole Hexagon

EnSole Hexagon 720-300
Svítidlo LED biodynamické
pro uliční osvětlení 30 W,
rozsah měrného světelného toku
až 115 lm/W při 4000 K
a 98 lm/W při 1850 K,
materiál krytu: hliníkové tělo
lité pod vysokým lakem, krytí optiky:
UV stabilizovaný polykarbonát.
Šestiboký tubus z nerezové
oceli se třemi solárními panely
(celkem 300 Wp), akumulátorem
720 Wh a řídící jednotkou
(celková váha tubusu 42 kg).
Stožár délka 6 m.

DESIGNOVÝ MODEL OBSTOJÍ I V LOKALITÁCH
S NADSTANDARDNÍMI ESTETICKÝMI NÁROKY.
VYZNAČUJE SE VYSOKOU MÍROU VYUŽITÍ
SOLÁRNÍ ENERGIE (DIFUZE) I V NÁROČNÝCH
KLIMATICKÝCH PÁSMECH (SNÍH, PRACH),
DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ NEJMÉNĚ 25 LET
A NEKOMPLIKOVANOU INSTALACÍ.

Obě modelové řady solárních lamp EnSole jsou výrobcem
dodávány alternativně jako:
sety elektronických komponentů EnSole-Componets,
obsahující ucelené řešení elektronické části solární lampy pro napájení
solární energií a řízení provozu lampy. Užití setů EnSole-Components

je výhodné z hlediska minimalizování nákladů na vzdálenou dopravu
a možnosti využití místních svítidel a stožárů.

Classic

Hexagon

Basic

EnSole-Components Classic

EnSole-Components Hexagon

EnSole-Components Basic

Tyto sety pro vystrojení klasické solární
lampy obsahují box s řídící jednotkou
a akumulátorem a solární panel s nosnou
konstrukcí. Neobsahují svítidlo a stožár.

Tyto sety obsahují šestiboký tubus,
osazený solárními panely, řídící jednotkou
a akumulátorem. Neobsahují svítidlo
a stožár.

Aluminiová kapsle, která se při montáži
solární lampy vloží do vnitřku tělesa stožáru,
obsahuje řídící jednotku a akumulátor.
Set neobsahuje solární panel s nosnou
konstrukcí, svítidlo a stožár.

Sety EnSole-Components lze kombinovat s většinou LED svítidel do 50 W.
Kompatibilitu svítidla je třeba předem ověřit u výrobce setu).
Sety EnSole-Components lze umístit na stožáry výšky 4–12 m, vykazující odpovídající technické a statické parametry.
Partnerským montážním a instalačním firmám výrobce setů poskytuje proškolení a certifikaci.

KONTAKTY

Informace a objednávky:
+420 605 037 832
Technická podpora:
+420 608 111 068
E-mail: info@enstore.cz
obchod@enstore.cz
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Zasílací adresa:
(pro fakturaci,
korespondenci a zboží)
Enstore s.r.o.
Masarykovo náměstí 55
251 64 Mnichovice
Czech republic

Adresa sídla společnosti:
Enstore s.r.o.
Koněvova 242
130 00 Praha 3
Czech republic

