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XLED Sol är en strålkastare som utnyttjar solens energi för att ge ljus när 
det behövs. Solceller laddar ett modernt batteri som är anslutet till tre 
stycken ljusstarka LED-lampor. Dessa tänds först när det är mörkt och den 
inbyggda rörelsevakten känner av rörelse. Tack vare STEINELS smarta teknik 
räcker ett fulladdat batteri till 50 nätters ljus. Batteriet laddas kontinuerligt 
av solljuset, året om. Strålkastaren XLED Sol är perfekt att använda på stäl-
len utan strömförsörjning som förråd, bodar, stugor, båthus, jakttorn m.m. 

FÅ LJUS 
365 DAGAR 
OM ÅRET..

“

XLED Sol passar utmärkt för förråd, bodar.. ..men även för båthus. 



Utförande:  Stomme av polykarbonat. Fot av aluminium. Monokristallina    
  solceller bakom skyddande glasskiva. LED-panelen är svängbar    
  180° och lutar 55° i förhållande till markplan.
Rörelsevakt:   IR-sensor, bevakar max 8 m (XLED Vägg) och 5 m (XLED Pollare)    
   för gående personer (ej rakt emot), vid montagehöjd 1 meter, de    
   lägre montage höjderna ger kortare räckvidd. Bevakningsvinkel 140°.   
   Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista    
   rörelse är 10-30 sek och anpassar sig efter batteriets laddning.    
   Försedd med skymningsrelä 2 lux.
Ljuskälla:  3 st LED med total effekt 0,5 W. Ljusflöde 62 Im (124 Im/W).    
   Färgtemperatur 4000 Kelvin.
Batteri:   Li-Ion 2500mAh kan även laddas via micro-USB (5V)
Elektriska data:  230-240V, 50Hz
Kapslingsklass:  IP44, klass III
Mått (HxBxD):  XLED Vägg:   189 x 298 x 187 mm
  XLED Pollare:  194 x 1178 x 18 mm
   
Typ     Färg  Art nr
XLED SOL, vägg   vit  E7761404
XLED SOL, vägg   silver  E7761405
XLED SOL, pollare   vit  E7761406
XLED SOL, pollare   silver   E7761407
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Solpanel med solcell, 
kan lossas för att placeras på 

bästa solbelysta plats.
Senaste Li-lon batteritekniken 
i kombination med intelligent 
mjukvara ger ljus i minst 50 

nätter.

Effektiva och 
energisnåla LED-lampor 

av högsta kvalité.

Sensorn tänder ljuset vid 
rörelse i bevakningsområdet.



Karl H Ström är generalagent för Steinel i Sverige sedan 1990. Tillsammans har vi under de senaste 23 åren arbetat hårt för 
att utveckla och förbättra tekniken med sensorstyrd belysning. Det innebär att vi tack vare vår mångåriga erfarenhet kan 
ge dig all nödvändig support och hjälp om sensorprodukter. Vi har också stor erfarenhet och kompetens när det gäller 

belysningsberäkningar och energikalkyler. 

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-31 42 40, fax: 036-31 42 48

kontakt@khs.se | www.khs.se

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom
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