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Descrierea completă a luminii stradale cu LED BS-LED8M 
Lumina stradală BS-LED8M este o lumină stradală conectată la rețea, potrivită pentru iluminatul 
public și oferă soluții de iluminat pentru parcările private sau publice. 

 
Lumina de stradă BS-LED8M include: o lumină LED de 12v/90W și un stalp de oțel Q235 de 8 metri 
înălțime. 
Toate componentele luminilor stradale sunt fabricate în China! 

Număr: BS-LED8M 

Caracteristici ale lămpii stradale complet echipate BS-LED8M 
 
 
 

BS-SL8M cu 1 lumina stradala LED 
 

Tensiunea luminii stradale LED de 90W este de 12V 
 

Date tehnice ale iluminatului public cu LED de 90W 
Abajur cu LED: aluminiu anodizat; 
Dispersant: sticlă organică translucidă; 
Culoarea cochiliei: gri, alte culori pot fi utilizate la cerere; 
Energie solară: 12V DC; 
Număr de LED-uri: 90; 
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Putere LED: 1 W; 
Putere totală: 90 W; 
Greutatea luminii stradale: 8,6 kg; 
Nivel de protecție electrică: Nivelul III; 
Grad impermeabil și rezistent la praf: IP66; 
Alimentare - curent continuu: 12V DC; 
Potrivit pentru utilizare în exterior; 
Marcă de conformitate: CE; 
Variante de culoare: alb cald (2700-4000K-2000lm), alb neutru (4000-5500K-2500lm), alb rece 
(5500-7000K-3000lm); 
Metoda de focalizare: fascicul larg, fascicul mediu, fascicul eliptic; 
Garanție: 2 ani; 
Fabricat in China! 

 

Stâlp de oțel de 8 metri înălțime pentru iluminat fotovoltaic 

Oțel Q235, diametrul superior și inferior de 60-140 mm, grosimea de 3 mm, braț unic, lungimea 
brațului este de 1,2 m. 
Flansa: 350 * 350mm, grosime 14mm 
Zincat la cald, pulverizat. 

 
volumul de încărcare Unități 

20GP / 
40GP 70 

PRET ROMANIA 
inclus TVA  

366 $ ~ 1.515 RON /buc  
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Termeni si conditii: 
1. Timpul de livrare: 15 zile după plata depozitului sau negociat. 
2. Timpul expedierii: Nici unul. 
3. Perioada valabilă: 20 de zile. 
4. Plata: 30% T / T depozit și 70% sold înainte de livrare sau LC la vedere. 
5. Garanție: 5 ani după livrare. 
6. Toate produsele se bazează pe specificațiile dvs. 
7. Original: fabricat în China. 

 

Imagine de caz： 
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