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Solarum 12  Är en sollampa med inbyggd solpanel och batteri som driver en led lampa under en 
hel natt från dagens insamlade ljusenergi. Lampan är lättanvänd och bara att hänga upp och slå 
på brytaren så fungerar den i många år. Inget behov av kablar eller en dyr elektriker. Den behöver 
en hyggligt solig plats för att fungera. På vintrar och höst har den svårt att orka med småtimmarna 
på morgonen. Men den mesta delen av året gör den jobbet helt acceptabelt
Perfekt på sommarstugan då den ger lite ljus utan kablar och trassel. även när elen är avstängd 
har ni ljus på tomten. Samma i trädgården och på garageinfarten. Detektorn slår då på högsta 
styrka när någon är där till hjälp Ni ser även att önskade och oönskade gäster kommer in på 
tomten.

Egenskaper Solarum 12/ 1200 sol lampa med LED teknik
* En enhet utan yttre kablar eller anslutningar
* Installera och glöm teknik som kan ge 10 år utan att man behöver peta på lampan
* Solar panel som tak och batteri skyddat
* Mono kristallin solpanel för bästa laddning en 

grå solfattig dag
* Lithium batteri med bra hållbarhet typiskt 10 år
* Led lampa med 1200 Lumen ljusflöde och a.
* Strålform 60x90 Degree något elliptisk. 6000 K
* Pir detector som reglerar mellan 50-100% i styrka
* On / Off brytare används bara vid installationen 
* CE and ROHS certifierad och 5 års garanti
Solarum serien inkluderar en serie med olika kraftiga 
lampor från 5W till 200W. Alla med solpanel och inbyggt 
batteri. De kan sitta monterade på vägg eller stolpe.
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