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Light for free
Жодних витрат на розширення мережі або підключення
до мережі!
Більше ніяких витрат на електроенергію для
зовнішнього освітлення!
Група продуктів ISAL являє собою новітнє покоління
розумних систем автономного освітлення.

Преимущества и выгоды:
· Низкие инвестиционные затраты, практически без
последующих расходов
· Не требуется подключение к электросети
· Не требуется прокладка кабеля
· Простой монтаж
· Не требуется техническое обслуживание
· Экологическая безопасность

Системы ISAL являются высокотехнологичными системами
высшего качества, в которых встроены только самые лучшие
компоненты:
·
·
·
·

Солнечный фотоэлектрический модуль
Интегрированный литий-ионный аккумулятор
Надежная энергоэффективная светодиодная лампа
Умный микропроцессорный контроллер заряда с
сумеречным датчиком
· Инфракрасный датчик движения

Системи ISAL знаходять різноманітне застосування в
мобільній або стаціонарній формі в освітленні:
· Производственных площадок, депо
· Парковок
· Улиц
· Тротуаров
· Приусадебных участков, подъездных путей, стоянок
· Парков, террас

Режими роботи:
· Постійне освітлення
· Переривчасте освітлення
· Освітлення при русі
· Освітлення за таймером

Light for free
Системи ISAL живляться від сонячної енергії
і тому не потребують електромережі. Таким
чином, вони являють собою надійну
альтернативу традиційному освітленню, яка
забезпечує світло з вечора до ранку.

Освітлення – функціональність:
Системи ISAL поглинають вільно доступну сонячну енергію
протягом дня за допомогою сонячного модуля. Потім енергія
перетворюється на постійний струм у фотоелектричних модулях і
таким чином заряджає акумулятор протягом дня. Вночі або в
сутінках світлодіодна лампа вмикається автоматично за рахунок
використання енергії, накопиченої в
акумуляторі.
Вранці
або
при
достатньому природному освітленні
світлодіодна лампа знову вимикається.

Якісні характеристики продуктів
ISAL:
• Функциональный и уместный
дизайн
• Надежное, погодоустойчивое,
качественное исполнение
• Мощный луч света с высокой
яркостью
• Равномерный пучок белого света
• Высокоэффективный солнечный модуль
новейшего поколения
• Литий-ионный аккумулятор (сменный)
• Время зарядки около 6 часов
• Корпус из алюминиевого сплава
• Защита от кражи
• Сертифицированы в соответствии с CE / ROHS / IP65

· Світильники ISAL можуть працювати з постійним світлом на повну
яскравість.
· Світильники ISAL можуть працювати завдяки датчикам освітленості
спочатку на ⅓, а потім з максимальною інтенсивністю світіння.
· Світильники ISAL оснащені датчиком руху і при його спрацьовуванні
перемикаються на повне освітлення на 1 хвилину.
· Світильники ISAL перемикаються за відповідного природного
освітлення назад на ⅓ інтенсивності світіння, а потім вимикаються.
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Характеристика продукту
Назва

ISAL-12

ISAL-18

ISAL-25

ISAL-40

ISAL-50

ISAL-60

Світлодіодна лампа
- Макc. потужність
- Світимість

12 Вольт, 12 Ват
1.200-1.320 лм

12 Вольт, 18 Ват
2.160-2.340 лм

12 Вольт, 25 Ват
3.000-3.250 лм

12 Вольт, 40 Ват
4.800-5.200 лм

12 Вольт, 50 Ват
6.000-6.500 лм

12 Вольт, 60 Ват
7.200-7.800 лм

Сонячний модуль, макс. потужність

18 Вольт, 18 Ват

18 Вольт, 40 Ват

18 Вольт, 50 Ват

18 Вольт, 60 Ват

18 Вольт, 80 Ват

18 Вольт, 90 Ват

Акумулятор
- Час розряду, на повну потужність
- Час розряду, ⅓ потужності

понад 7 годин
понад 20 годин

понад 7 годин
понад 20 годин

понад 7 годин
понад 20 годин

близько 10 годин
понад 20 годин

близько 10 годин
понад 20 годин

близько 10 годин
понад 20 годин

від 3 до 4 м

від 5 до 6 м
от 5 до 6 м

от 6 до 7 м

від 7 до 8 м

від 8 до 9 м

от 18 до 20 м

от 20 до 25 м

від 25 до 30 м

від 25 до 30 м

Монтажна висота
Освітленість
Розміри
- довжина
- ширина
- висота
- вага

Ціни
- від 1 до 10 штук
- від 11 штук

від 8 до 10 м

від 18 до 20 м

51,5 см
32,0 см
5,2 см
5,8 кг

92,0 см
32,5 см
4,3 см
12 кг

365 євро
335 евро

730 евро
685 евро

115 см
33 см
14 см
18 кг

115 см
33 см
14 см
19 кг

980 евро
920 евро

1285 евро
1205 евро

108,0 см
45,0 см
15,3 см
20,0 кг

1550 евро
1455 евро

108,0 см
45,0 см
15,3 см
22,5 кг

1645 евро
1545 евро
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Світлодіодна технологія (LED):

LED означає світловипромінювальний діод або скорочено –
світлодіод. Світлодіод є світловипромінювальним
напівпровідниковим компонентом, електричні властивості якого
відповідають діоду. Коли електричний струм тече через діод в
прямому напрямку, він випромінює світло з довжиною хвилі, що
залежить від напівпровідникового матеріалу і легування.
У виробництві світлодіодів трапляються відхилення в колірній
температурі і значеннях яскравості. Тому в технічній характеристиці
кожного пропонованого класу вказується діапазон інтенсивності
освітлення.
На сьогодні світлодіоди займають приблизно 50% ринку освітлення.
Головним чином, це є наслідком їх високої енергоефективності, їх
природного і холодного світла, їх довговічності, їх поступового, а не
раптового, виходу з ладу, а також їх надійності.
Світлодіоди, вбудовані в системи ISAL освітлюють досить велику
площу завдяки їхньому високому куту випромінювання 120°.
Водночас, вони вирізняються високою світловіддачею - 120-130 лм/
Вт (люмен на ват). Тому вони є в багато разів ефективнішими за
звичайні лампи розжарювання (близько 10-14 лм/Вт) та галогенні
лампи (15-20 лм/Вт), і навіть ефективнішими за люмінесцентні

На відміну від ламп розжарювання, ефективність світлодіодів
збільшується під час роботи з потужністю, нижчою за номінальну,
наприклад, в розумному переривчастому режимі. Одночасно термін
служби світлодіода збільшується завдяки зниженій температурі.
Очікуваний термін служби світлодіодів становить понад 50 000
годин і тому є приблизно у 5 разів вищим, ніж у порівнянних
люмінесцентних або галогенних ламп. Так само частота
перемикання, на відміну від галогенних і люмінесцентних
світильників, не має негативного впливу на термін служби
світлодіодів. Отже, комбінація світлодіодного світильника з
датчиком руху не пов'язана з більш низьким терміном служби
світлодіодного освітлення.
Враховуючи всі матеріальні та енергетичні потоки, починаючи з
виробництва і до кінця терміну використання, близько 98%
загальної витрати енергії йдуть на вироблення світла. Таким
чином, світлодіодні лампи дуже ефективні як у використанні, так і у
виробництві. Згідно з оцінкою Sabung Warentest (2013),
екологічний баланс у світлодіодних ламп є кращим, ніж,
наприклад, у компактних люмінесцентних ламп або навіть
галогенних ламп.
Світлодіоди, на відміну від люмінесцентних ламп, не містять ртуті і
тому навіть у разі пошкодження є безпечними для здоров'я людини.
Однак електронні компоненти і рідкоземельні елементи, що
містяться в світлодіодах, повинні утилізуватися як електронні
відходи.
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Фотоелектричні технології:
Фотоелектрична установка – це сонячна електроустановка, в якій за
допомогою фотоелементів частина сонячного випромінювання
перетворюється на електричну енергію. Типовий для цього
прямий тип перетворення енергії називають фотовольтаїкою.
Сонячний модуль складається з послідовного з'єднання герметично
інкапсульованих фотоелементів. Сонячні монокристалічні елементи
виготовляються окремо, а потім з'єднуються за допомогою
металевої фольги. Кремній виконує при цьому функцію
напівпровідника.
Незалежні від мережі фотоелектричні модулі систем ISAL за
бажанням відключаються тимчасово або повністю від загальних
електромереж. Живлення від електромережі не потрібне.
У денний час невикористана електроенергія накопичується з метою
подальшого використання у відповідності до потреб. Системи ISAL
працюють від 12 вольт постійного струму.

Технологія акумулятора:
Використовувані акумулятори для накопичення сонячної енергії, так
звані сонячні батареї, характеризуються високим ресурсом циклів
(заряд/розряд), тобто тривалим терміном служби.
Високоякісним літій-іонним акумуляторам надається перевага в
порівнянні з дешевими свинцево-кислотними батареями, оскільки,
завдяки їх довговічності, значно знижуються операційні витрати.
Тому ми виходимо з того, що акумулятор вимагає заміни не частіше,
ніж один раз на 5 років.
Акумулятори, вбудовані в системах ISAL для накопичення сонячної
енергії, захищені від глибокого розрядження, а також від
надмірного зарядження за допомогою зарядного реле.
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бланк с да́нными
Type

ISAL-12

ISAL-18

Solar panel max. power
Solar panel Life Wme

18 Volt, 18 Wal (silicon solar cell)
25 years

18 Volt, 40 Wal (silicon solar cell)
25 years

BaYery type

lithium balery (Life ame 5 years)

lithium balery (Life ame 5 years)

LED max. power
LED chip brand
Luminosity
LED Life Wme
LighWng viewing angle

12 Volt, 12 Wal
Epistar, Taiwan with high brightness
1.200 - 1.320 Lumen
50.000 hours
120°

12 Volt, 18 Wal
Bridgelux, USA with high brightness
2.160 - 2.340 Lumen
50.000 hours
120°

Charge Wme
(with enough strong sun)
Discharge Wme

6 - 7 hours

6 - 7 hours

more than 20 hours (saving mode)

Working temperature

from -20° to +60° Celsius

CCT

Type

ISAL-25

ISAL-40

Solar panel max. power
Solar panel Life Wme

18 Volt, 50 Wal (silicon solar cell)
25 years

18 Volt, 60 Wal (silicon solar cell)
25 years

BaYery type

lithium balery (Life ame 5 years)

lithium balery (Life ame 5 years)

LED max. power
LED chip brand
Luminosity
LED Life Wme
LighWng viewing angle

12 Volt, 25 Wal
Bridgelux, USA with high brightness
3.000 - 3.250 Lumen
50.000 hours
120°

12 Volt, 40 Wal
Bridgelux, USA with high brightness
4.800 - 5.200 Lumen
50.000 hours
120°

6 - 7 hours

6 - 7 hours

more than 20 hours (saving mode)

Charge Wme
(by enough strong sun)
Discharge Wme

more than 20 hours (saving mode)

more than 20 hours (saving mode)

from -20° to +60° Celsius

Working temperature

from -20° to +60° Celsius

from -20° to +60° Celsius

6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white) 6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white)

CCT

6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white)

6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white)

MounWng height

3 - 4 Meter

5 - 6 Meter

MounWng height

5 - 6 Meter

6 - 7 Meter

Space between light

8 - 10 Meter

18 - 20 Meter

Space between light

18 - 20 Meter

20 - 25 Meter

Lamps material of main

aluminium alloy

aluminium alloy

Lamps material of main

aluminium alloy

aluminium alloy

CerWﬁcate

ISO / CE / RoHS / IP65

ISO / CE / RoHS / IP65

CerWﬁcate

ISO / CE / RoHS / IP65

ISO / CE / RoHS / IP65

Warranty period

2 years

2 years

Warranty period

2 years

2 years

Unit size
N.W.
Inner box
Carton size
QuanWty/carton
GW for carton
20 GP container
40 GP container

51,5 cm * 32,0 cm * 5,2 cm
5,8 kg
53,0 cm * 39,0 cm * 14,0 cm
56,0 cm * 57,0 cm * 41,0 cm
4 sets
27 kg
800 pieces
1.600 pieces

92,0 cm * 32,5 cm * 4,3 cm
12 kg

Unit size
N.W.
Inner box
Carton size
QuanWty/carton
GW for carton
20 GP container
40 GP container

115 cm * 33 cm * 14 cm
17,65 kg

115 cm * 33 cm * 14 cm
19 kg

119 cm * 40 cm * 22 cm
1 set
18,6 kg
270 sets
550 sets

119 cm * 40 cm * 22 cm
1 set
19,5 kg
270 sets
550 sets

96,0 cm * 38,0 cm * 19,5 cm
1 set
14,5 kg
580 sets
1.200 sets
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бланк с да́нными
Type

ISAL-50

ISAL-60

Solar panel max. power
Solar panel Life Wme

18 Volt, 80 Wal (silicon solar cell)
25 years

18 Volt, 90 Wal (silicon solar cell)
25 years

BaYery type

lithium balery (Life ame 5 years)

lithium balery (Life ame 5 years)

LED max. power
LED chip brand
Luminosity
LED Life Wme
LighWng viewing angle

12 Volt, 50 Wal
Bridgelux, USA with high brightness
6.000 - 6.500 Lumen
50.000 hours
120°

12 Volt, 60 Wal
Bridgelux, USA with high brightness
7.200 - 7.800 Lumen
50.000 hours
120°

Charge Wme
(by strong enough sun)
Discharge Wme

6 - 7 hours

6 - 7 hours

10 hours

10 hours

Working temperature

from -20° to +60° Celsius

from -20° to +60° Celsius

CCT

6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white)

6.500 - 7.000 Kelvin (daylight white)

MounWng height

7 - 8 Meter

8 - 9 Meter

Space between light

25 - 30 Meter

25 - 30 Meter

Lamps material of main

aluminium alloy

aluminium alloy

CerWﬁcate

ISO / CE / RoHS / IP65

ISO / CE / RoHS / IP65

Warranty period

2 years

2 years

Unit size
N.W.
Inner box
Carton size
QuanWty/carton
GW for carton
20 GP container
40 GP container

108,0 cm * 45,0 cm * 15,3 cm
20 kg

108,0 cm * 45,0 cm * 15,3 cm
22,5 kg

118,0 cm * 52,0 cm * 21,0 cm
1 set
22,5 kg
215 sets
448 sets

118,0 cm * 52,0 cm * 21,0 cm
1 set
25 kg
215 sets
448 sets
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Генеральное представительство:

SCGarantGmbH&Co.KG є генеральним представником у Німеччині
та інших країнах зі збуту продуктів з унікальними властивостями.
При цьому назва підприємства означає пропоновані продукти:
Комбінація літр "SC" означає Selecave Cooperaaon („вибіркова
співпраця“), оскільки договори про співпрацю укладаються тільки
з обраними виробниками, продукція яких має високі переваги
для споживачів і відповідає новітнім технологічним стандартам.
„Garant“ (гарант) означає надійність і довговічність пропонованої
продукції, а також надійність нашого підприємства і нашого
компетентного персоналу на місцях по відношенню до наших
клієнтів.
SC Garant GmbH & Co. KG
Am Kaiserkai 27
20457 Hamburg
Amtsgericht Hamburg HR A 114366
USt-ID DE297108921
Komplementär
ProServ Fund Management GmbH
Amtsgericht Hamburg HR B 108528
Geschäbsführer Marco Rubiales
Telefon 040/6963 5254-0
Telefax 040/6963 5254-9
www.ISAL-Solar.com
Info@ISAL-Solar.com

Kонтакт:

