WAT Z I J N L U M E N ?
Lumen is de lichtopbrengst van een lamp. Dus makkelijk gezegd; “dat wat je ogen
kunnen waarnemen”. Wattage zegt niets over de hoeveelheid licht, maar zeker wel
wat over het verbruik (en dus ook uw energierekening). Intelligent solar geeft u wel de
lichtopbrengst die u gewend bent… maar niet de bijbehorende energiekosten. 100%
zonne-energie!

INTELLIGENTE LED

ZONNE-ENERGIE
DAGELIJKS
8 UUR LICHT
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1. SOLARLAMPEN MET EEN HOGERE LICHTOPBRENGST

PER JAAR
P O L L U X

Solar verlichting tot 300 lumen
• Geen elektra aansluiting nodig
• Eenvoudig aan te sluiten
• Voorzien van Intelligente Solar technologie
• Milieuvriendelijke lichtbron
• Modellen voorzien van dim,- en bezoekstand, verstelbare lichtstraal etc
2.

365 DAGEN

Merk op dat de lichtsterkte automatisch aangepast wordt, afhankelijk van de daglading
van de batterij. Hierdoor wordt 8 uur brandtijd gegarandeerd.
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P U L S A R

BRANDUREN
VAN DE BATTERIJ

DE TOEPASSINGEN VOOR SOLAR
VERLICHTING ZIJN EINDELOOS

De batterij wordt geladen
door de hoeveelheid (zon)
licht dat het zonnepaneel
gedurende deze dag
opvangt. Bij schemering
gaat de lamp automatisch
aan; het systeem in de
lamp berekent hoeveel
de batterij is opgeladen
en verdeelt deze
energiecapaciteit altijd
gelijkmatig over 8 uur.
Dit betekent dat wanneer
de batterij minder vol
geladen is, de lamp
aangepast aan deze
stroomreserve ook minder
fel zal branden.

•V
 erlichting van uw oprit en toegangsverlichting
• Verlichting van uw tuinpad en trapmarkering
N I C E

• Inbraakpreventie door lampen
met een bewegingsmelder
• Gevelverlichting

•V
 ijver,- en zwembadverlichting
• Sfeerverlichting op uw tuintafel
of in uw borders
• Snelle en eenvoudige
feestverlichting

M I Z A R

Het grote voordeel: De
lamp geeft gegarandeerd
elke avond 8 uur lang
licht, 365 dagen per
jaar!*

*
365
DAGEN

“INTELLIGENTE”
ZONNE-ENERGIE
Solar verlichting van Luxform Lighting is de snelste, veiligste
en gemakkelijkste manier om s avonds sfeer in uw tuin te
brengen. Ontworpen om eenvoudig en milieuvriendelijk
te werken, gebruiken deze lampen geen elektriciteit, maar
werken zij direct op energie verkregen van de zon. Alle
lampen van onze - Luxform Intelligent LED Solar Serie - zijn
voorzien van een zelfdenkend systeem, dat de opgeslagen
energie evenredig verdeelt over het aantal branduren.
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*G
 egarandeerd, tenzij de batterij voor meer dan 3 dagen onvoldoende
bijlaadt door hevige bewolking.
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