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за брой за брой

1 PL-STS208-A19

Светодиоден (LED) соларен пътен знак

A19 -  "внимание деца" 

размер - 70 см 

соларен панел - 17V / 4W

LED - червен контур, децата и пътеката - бял

поддържаща батерия - 12V 14Ah

автоматично включване при намалена 

околна осветеност - нощ, мъгла, дъжд, облачно и др. 

работни часове при лошо време - 360 h

монтажни гривни

420.00 лв n.a

2 PL-STL-12A

LED соларен светофар

излъчван цвят - амбър (жълт)

режим - мигане 1/65

диаметър на лещата - 300 мм

фотоволтаичен панел - 17V / 7W

поддържаща батерия - 12V, 12Ah

продължително светене при лошо време - > 360 часа

312.00 лв n.a

3
 PL3-206R

червен
24.00 лв 17.16 лв

4
 PL3-206R

Амбър
24.00 лв 17.16 лв

5  PL-BL9-802A

LED барикадна лампа двустранна

захранване - 1 или 2 бр. 4R25-6V battery

вграден ключ с фотосензор за автоматично

включване при намалена околна осветеност

постоянно светене или мигане - 3 пъти, стоп,

65+/- 10 FPM  пъти в минута

24.60 лв 18.00 лв

6
PL-SBL302

Amber

соларна барикадна лампа двустранна

0.4W high quality silicon solar panel

захранване 1.2V 1500Ah

мигане 65+/-5 пъти в минута

при 8 часа зареждане работи до 120/150 часа

вграден ключ с фотосензор 

метална гривна за фиксиране на пилон 

33.60 лв 24.60 лв

7  PL-FLS-001

светодиоден флаер (маяк)

3 батерии ААА

излъчван цвят оранжев

16 високоярки диода LED’s

9 мигащи програми

IP Rating IP67, до 2м вода

силен магнит за фиксиране

видимост до 800м, размери Dia. 10.8cm, high 3.5cm

31.80 лв 27.60 лв

всички цени са EXW  София, склад/магазин на фирмата с начислен ДДС

# примерен вид модел ОПИСАНИЕ

всички цени са за налични на склад продукти до изчерпването им

25.08.2015 г.

LED барикадна лампа

2 бр. ултра ярки LEDS (двустранна)

захранване - 2 бр. R20 (D,UM-1) 

вграден ключ с фотосензор за автоматично

включване при намалена околна осветеност

Convex оптични лещи за отлична видимост и

сигнален ефект, мигане - 65+5 пъти в минута

PLOF-14045-STS-BL, XH - LED сигнални продукти

G10-LED STS-BL
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