
Stručný popis
• venkovní externí osvětlení bez nutnosti přívodu 

elektrické energie

• elektrickou energii zajišťuje vestavěný generátor 
poháněný tichým dieselovým motorem

• samostatně pracující zařízení bez nutnosti neustálé 
obsluhy

• plně automatizovaný provoz díky soumrakovému 
senzoru a nastavení časovače

• osvětluje plochy, jen když je potřeba a v délce,  
která Vám vyhovuje

• 4 LED svítilny jsou umístěny na teleskopickém 
stožáru, který se ovládá pomocí elektronického 
ovladače

Využití
• osvětlení staveb, venkovních skladovacích prostor  

a ploch se zvýšeným pohybem lidí nebo strojů

• v blízkosti hudebních a jiných akcí díky tichému 
chodu motoru generátoru

• na místech kde je požadováno kvalitní osvětlení 
exteriérů a není možné se připojit do el. sítě

SVĚTELNÁ 
VĚŽ

TAM KDE NENÍ PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 

TAM KDE JE POTŘEBA DOČASNĚ VYŘEŠIT 
OSVĚTLENÍ

TAM KDE NENÍ MOŽNOST NEBO NELZE  
POSTAVIT TRVALÉ OSVĚTLENÍ

EKONOMICKÉ A RYCHLÉ ŘEŠENÍ

SNADNÁ INSTALACE A JEDNODUCHÁ OBSLUHA
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Technická specifikace
• dieselový motor pohánějící generátor má nádrž  

na 140 l nafty

• na jednu nádrž garantuje osvětlení 4 LED o výkonu  
350 Watt / 10 hodin denně celých 25 dnů

• výška věže až 8 m

typ 1 B 50

světla 4×350 Watt LED

provozní doba neomezená

hmotnost 970 kg

rozměry (v×š×d) 1,16×1,16×2,57–8 (m)

vybavení uzamykatelný, zvedací zařízení, 
světelný senzor, časovač

SVĚTELNÁ 
VĚŽ

Hlavní výhody
• ekonomický provoz díky zabudovaným 

prvkům automatizace

• svítí, jen když je potřeba a to při setmění 
nebo v kombinaci setmění a nastavení 
časovače dle vašich potřeb

• provoz dieselového agregátu je tichý  
a mnohem ekonomičtější, než obdobné 
osvětlení s využitím klasické elektrické 
energie

• její provedení je zcela bezúdržbové  
a lze ji využívat za jakéhokoliv počasí 

• věž je vyrobena v tzv. antivandal 
provedení, takže není nutno dalších 
bezpečnostních zajištění

• lze ji použít takřka kdekoliv

• konstrukční řešení světelné věže je  
velmi skladné a umožňuje tak snadný 
převoz více kusů bez vysokých nákladů 
na logistiku

• snadná instalace bez nutnosti jakékoliv 
přípravy terénu

• základní nastavení zvládne jedna osoba 
bez nutnosti fyzické námahy

• pronájem světelné věže je velmi  
ekonomický

• v případě potřeby lze připojit i ke 
standardní el. síti
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