Latarnia uliczna fotowoltaiczna
dwugłowicowa typu Żuraw.
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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
EKO 2007 sp. z o.o.
85-304 Bydgoszcz (miasto),
Kcyńska 15 ,
Polska
Osoba kontaktowa
Grazyna Kocikowska
netpb@op.pl
Tel:
www.oze.sklepna5.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Polski wzór zastrzeżony. Skonstruowana i przetestowana przez polskich inżynierów,
polski produkt. Odpowiednie dopasowanie wszystkich parametrów. Lampa , która
ma na celu oświetlenie drogi oraz chodnika znajdującego się koło niej jednocześnie,
jednakże doskonale sprawdzi się również na parkingach oraz miejscach użytku
publicznego. Projekt lampy został wykonany tak aby nie utrudniał pracy wokół niej,
wysoko zamontowane głowice nie będą przeszkadzać nawet wysokim maszyną.
Dzięki czemu może zostać ona umieszczona na terenach przemysłowych. Szybki
montaż, ekologiczna praca oraz brak kosztów związanych z wykopaniem miejsca na
kable zasilające tworzy z naszej latarni doskonałego kandydata na oświetlenie XXI
wieku. Dwie duże głowice LED o łącznej mocy 56W doskonale oświetlają białym
światłem teren wokół latarni. Poniżej przedstawiamy podstawowe parametry
techniczne . Podstawowe parametry techniczne • wysokość masztu: 8m • wysokość
źródła światła: o chodnik 5m o ulica 7m • źródło światła LED: 2 x 28W • barwa
światła (biała chłodna): 5000~7000K • strumień świetlny: 2 x 2900lm • trwałość
źródeł światła: 30 000h • regulowany kąt świecenia głowicy LED: 30o • napięcie
zasilania: 24V • moc turbiny wiatrowej: 600W • wariant bez turbiny wiatrowej: Tak •
pojemność akumulatorów: min 200 Ah • warunki pracy: o temperatura -25°C ~ 45°C
o wilgotność 10% ~ 95% • moc modułu fotowoltaicznego: 2 x 180W •
mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak • stopień ochrony: IP 67 • czas
ładowania akumulatorów: o lato -4h o zima -12h • okres autonomii systemu: 2-3 dni
• kolor podstawowy: czarny • możliwość zmiany koloru (zgodnie z RAL): tak •
sterowanie o "zegarem astronomicznym": opcja o programatorem czasu pracy:
opcja • sterowanie radiowe, GPRS, Internet: opcja • fundament prefabrykowany:
F160 • uchwyt na ﬂagi, kosz kwiatowy: opcja
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Nabywcy z zagranicy
Australia
Niemcy

CPV
Instalacje słoneczne

Załączniki

Żuraw.JPG

Typ oferty
Sprzedaż

Termin składania ofert
05.06.2017

Ważna od
05.01.2017

Branże
Oświetlenie
Ochrona środowiska
Energia i surowce odnawialne
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Minimalna wartość zamówienia
4450.00

Waluta
EUR

Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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