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 Solární pouliční osvětlení 



 

Profesionální 
dodavatel 
Cílem společnosti Visiocom 

s.r.o. je nabízet kvalitní 

produkty a s nimi související 

služby..  
 

 SolarVisio1
Vyrobeno s láskou k přírodě.

Viditelná 
úspora 
energie 
společně s vysoce účiným 

zdrojem může ušetřit 50%-

80% energie oproti běžným 

sodíkovým a rtuťovým 

výbojkám. 

Dlouhá životnost , až 50,000 

hodin - (při použití 10 hodin 

denně mohou být používána 

více než 13 let), to je 5-ti až 

10-ti násobek životnosti 

tradičních sodíkových a 

rtuťových výbojek 
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VisioSolar společnosti Visiocom s.r.o. je 
překrásné gesto přírodě. Je vyrobeno ze 100% 
recyklovatelných materiálů a neprodukuje 
žádné emise CO2.  
Jednoduchý a čistý design sloupu je ekologický 
stejně jako hezký na pohled. 
 

VisioSolar nepotřebuje připojení k rozvodné 
síti, získává energii ze sluncem, kterou ukládá 
do baterií implementovaných přímo v těle 
sloupu. Řídící jednotka se stará o správný chod 
svítidla. 
 

Výhody VisioSolar: 
 
Šetrné k životnímu prostředí. 
Vysoce účinná a značková fotovoltaická technologie. 

Ekonomické. 
Žádné poplatky za elektřinu. Minimální instalační náklady. 

Vysoce účinné. 
Moderní LED-technologie. 

Spolehlivý v provozu. 

Programovatelný mikrokontroler pro nastavení svícení 
podle požadavků zákazníka. 

Žádné kabely. Baterie přímo ve sloupu. 

Minimální náklady na provoz a údržbu. 
Dlouhá životnost svítidla. 
Nezávislé a soběstačné. 
Není potřeba žádné připojení do rozvodné sítě. 

Žádné emise CO2. 
Minimální UV vyzařování. 
Minimálně přitahuje hmyz. 



 

Princip fungování svítidla  
 

Varianta Solar1  - FV panely o výkonu 140Wp, baterie 42Ah 24V, celohliníkový sloup 5m, základový element, 
řídící mikroprocesor (ekvivalent 70W sodíková výbojka) 
 
Svítidlo je dodáváno se standardní povrchovou úpravou chromatováním a provedením práškovou barvou v 
odstínu RAL 6005. Jiné barvy na přání dle vzorníku RAL. 
 
Instalace probíhá ve dvou fázích - v první je zákazníkovy zaslán základový element, který je nutno 
zabetonovat (popřípadě okolí zhutnit), v druhé fázi je dodáno solární svítidlo (s montáží či bez(systém je 
plug&play)) 
 
Nově je dodáváno s 6ks modrých diod , které slouží jako orienta ční bod v p řípadě, že je svítidlo v 
režimu "pohybové čidlo".  

Princip 
fungování 
VisioSolar 
 
Solární svítidlo je koncipováno 

na naše zeměpisné podmínky 

a je nastaveno optimálním 

způsobem pro nejideálnější 

rozvržení spotřeby energie 

uložené v bateriích. Řídící 

jednotka určuje podle napětí 

na FV panelech čas, kdy 

svítidlo sepne, řídící 

mikroprocesor určuje hodnotu 

proudu směřujícího do LED 

modulu/ů.  

Po cca 5-6 hodinách svícení 

přejde solární svítidlo do tzv. 

režimu pohybové čidlo, což 

znamená, že se sepne pouze v 

přítomnosti blížící se osoby a 

po dobu 70 vteřin svítí na plný 

výkon. 

Tento režim je automaticky 

vystřídán cca 2 hodiny před 

rozedněním, kdy svítidlo svítí 

opět na plný výkon.

Svítidlo dokáže být autonomní 

v nejhorších klimatických 

podmínkách po dobu cca 3 

dny. Nastavení lze upravit na 

přání zákazníka. 

           Visio Solar
Solar1 Solar2  

Ukázka nasvícení/výkonu zdroje 28W (instalace na st řeše, výška svítidla 5m)  

Jednoduchá instalac e 

E-mail   info@visiocom.cz WWW.VISIOCOM.CZ 



 
 
 
 
 
 

Model Solar 1 Solar 2 (na dotaz) 

Vstupní napětí 85-264VAC 

Kmitočtový rozsah 47~63Hz 

Power Factor(PF) ＞0.9 

Celková harmonická deformace (THD) ＜20% 

Účinnost 85% 

LED Pracovní napětí 24VDC 

LED Spotřeba 28W  

Ekvivalentní vysotkotlaké sodíkové 
světlo 

75W (na 7m vysokém stožáru) 
150W (na 6m vysokém stožáru) 

 

LED světelná účinnost ≥80lm/w 

LED výchozí tok 2,500lm (Tj=25℃)  

LED trvalý tok 2,300lm(Tj=60℃,Ta=25℃)  

Tok lampy 2,100lm(Tj=60℃,Ta=25℃)  

Účinnost lampy (%) ＞90% 

Efektivně osvícená plocha výška=6m: 20 x 8m     výška=8m:26 x 10m     výška=10m:33 x 13m     výška=12m:40 x 16m 

Barevná teplota Pure White: 5,000~7,000K; Warm White:3,000~4,000K 

Barevný index(CRI) Ra＞75 

Světelný zdroj Emise (1Watt) 

Křivka distribuce světla/diagram 
svazku 

Asymetrický / pravoúhlý paprsek 

Největší úhel světelné intenzity 120°:Horizontal Axis:110°, Vertical Axis:45°; 
140°: Horizontal Axis:130, Vertical Axis:45° 

Pracovní teplota -30°C ~ 50°C 

Pracovní vlhkost 10%~90% 

Skladovací teplota 10 ~85 

Životnost 50,000 Hodin 

Použitý materiál, stínidlo Hliníková slitina a PC 

Solární panel   Neosolar 2x70Wp - 

Baterie 45Ah*2,12V   

Kontroler 10A,24V, Solární kontroler 

Sloup 5 m (hliník) - 

Délka svícení 6~8 hodin/den, 2~3 dny záloha při zamračeném nebo deštivém počasí 

Čertifikát CE, RoHS 

 

Technické parametry 

 
 

           Visio Solar
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Dodavatel si vyhrazuje právo technických změn. Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

Režim „stezka“ 

 

Solární svítidlo VisioSolar může být vybaveno bezdrátovým modulem (přijímač/vysílač). 

 

Model osvětlení: 

- každé svítidlo obsahuje pohybové čidlo a řídící elektroniku včetně přijímače/vysílače pro komunikace s nejbližším 

svítidlem. 

- Při vstupu osoby či cyklisty do aktivního pole pohybového čidla prvního svítidla v řadě dojdek sepnutí svítidla. To 

automaticky vyšle povel pro rozsvícení následujícího svítidla. 

- Při aktivaci dalšího svítidla vyčká elektronika s povelem pro rozsvícení následujícího svítidlav řadě, tj. třetího svítidla, 

do doby, než bude přítomen chodec či cyklista v aktivním poli pohybového čidla. 

- Tento proces je stejný u všech svítidel. 

- Doba svícení jednoho svítidla po jeho aktivaci pohybovým čidlem jsou 2 minuty 

 

Výhodou tohoto řešení je svícení pouze ve chvíli, kdy je to opravdu potřeba, resp. díky tomu lze docílit úspory energie 

zejména v měsících s nízkou intenzitou slunečního záření. 
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