
Вуличний ліхтар із живленням від сонця

Інтегрований моноблочний сонячний ліхтар
від провідного світового постачальника

Безкоштовне освітлення вулиці

Простий монтаж

Тривалий час освітлення

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Щиро дякуємо за використання інтегрованих сонячних ліхтарів!

Дизайн сонячного ліхтаря розроблений так, щоб поглинати енергію сонця з 
максимальною ефективністю. На сьогоднішній день використання «Зеленої 
енергії» стає приорітетним. Тут використано відмінно практичні технології, 
такі як мікроконтролер, теплова інфрачервона індукція людського тіла тощо. 
Такий ліхтар поєднує в собі простоту конструкції, реалізацію низького 
енергоспоживання та високу яскравість освітлення (середня витрата LED 
лампочка 5W потужності світить як класична 100W лампа розжарювання). 
Ліхтар має тривалий термін служби, водонепроникність та зручність 
встановлення. Зважаючи на перераховані вище переваги, можемо сказати, 
що це кращий патентований продукт нашої компанії.
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Технічні характеристики

Модель

Повна потужність,
люмени

Економний режим,
люмени

Кут освітлення

Колірна
температура

Час роботи

Робоча
температура

Висота
встановлення
Відстань між
ліхтарями

Заряджена: -20С~+60С, розряджена -20С~+60C
Температура зберігання: 0С~+45С

Джерело світла

Сонячна панель

Датчик руху

Габарити

Вага

6W, 6А-306 8W, 6А-308 6W, 6А-312 6W, 6А-315

600lm

165lm

120 120 120 120

6500к-7000к

до 24год

2-2.5м

6-8м 8-10м 8-10м 10-15м

3-4м 3-4м 4-5м

до 24год до 24год до 24год

6500к-7000к 6500к-7000к 6500к-7000к

6W

6W
полікристалічна

8W
монокристалічна

12W
монокристалічна

15W
монокристалічна

Так

290х360х130мм 570х350х135мм 570х350х135мм 800х350х210мм

2.1кг

1950lm

650lm

15W

Так

7кг

1040lm

350lm

Світлові ефекти

Температурний режим

Монтаж

Час роботи вказаний при умовах:
зарядка 8 годин при літньому сонці за координат 22 градуси
північної широти і 13 градусів південної довготи.
Реальний робочий час може змінюватись від умов монтажу,
сезонності і погодних умов.

8W

Так

4.6кг

1560lm

520lm

12W

Так

4.6кг

1



Питання, що потребують уваги

(1)   Ліхтар моноблочний не працюватиме без сонячного світла. 
Виберіть узгоджену модель продукції в залежності від 
інтенсивності сонячного світла та місця монтажу або загального 
річногообсягу сонячного випромінювання. За відсутності 
сонячного світла чи коли похмуро і йдуть тривалі дощі, час 
світіння моноблочного сонячного ліхтаря може скорочуватись, 
або перестане світити взагалі.
(2)   Ліхтар моноблочний включає в комплектацію потужну 
високоефективну літієву батарею. Робоча температура від -20С 
до +60С, батарея може працювати тільки в цьому діапазоні. Будь 
ласка, перевірте чи не буде використовуватись ліхтар у біль 
екстримальних умовах перед його вибором.
(3)   Коли батарея повністю заряджена, заряд може зберігатися 
більше пів року. Перевірте батарею після тривалого 
невикористання (транспортування, монтаж). Зарядіть і 
переконайтесь що батарея не пошкоджена.
(4)   При монтажі потрібно розмістити сонячну панель у напрямку 
сонця, щоб проміння попадло на неї максимальну кількість часу, 
тоді якість і тривалість освітлення зросте. Варто уникати тіні, яку 
можуть давати дерева чи стіни будинку, бо тривалість роботи 
ліхтаря може зменшитись.
(5)   Ступінь чистоти сонячної панелі теж впливатиме на якість і 
тривалість освітлення. Отож пропонуємо час від часу очищати 
панель від бруду, пилу, опалого листя тощо. 
(6)   Ліхтар зроблений як моноблок, що має хорошу водонепро-
никність за стандартом ІР65. Вентиляційні отвори спеціально 
продумані так, щоб забезпечити хорошу вентиляцію і відтік води. 
Корпус зроблений з антикорозійного сплаву алюмінію і 
нержавіючої сталі, тому добре переносить агресевне 
середовище, таке як морська вода, спека і вітер, вологість 
пустелі.
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Етапи монтажу

(1)   Оберіть місце встановлення стовпа для ліхтаря. Він має бути 3-5 
метрів висотою, діаметром 40-100мм, метал стінки не менше 2мм 
товщиною.
(2)   Провірте комплектацію кріпильних елементів (приведено нижче) і 
приступайте до монтажу.
(3)   Після монтажу включіть ліхтар.
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Технічне обслуговування

(4)   Візьміть кріпильні елементи і встановіть ліхтар на опору, як це 
показано на малюнку нижче. Переконайтесь що ліхтар надійно 
встановлений. 

(1)   Сонячний контролер є основним компонентом у ліхтарі вуличного 
освітлення, тому що має функції світлового контролю, часового 
контролю яскравості, контролю зарядки-розрядки. Утримуйте його 
сухим при використанні і не натискайте кнопки просто так. Ремонт 
проводиться лише у сервісному центрі.
(2)   Сонячна панель найбільш довгоживучий елемент ліхтаря і може 
використовуватись до 35 років. Якщо моноблочний ліхтар 
використовується у посушливу погоду протягом кількох днів, то панель 
буде збирати пил і бруд, тому рекомендовано в таких випадках її 
протирати.
(3)   LED лампа має тривалий термін використання, частота відмов і 
поломок критично мала. Очищення всього джерела освітлення 
потрібне, коли використовуєш його вже 2-3 роки і яскравість світла 
видимо знизилась.
(4)   Батарея-акумулятор має певний відсоток саморозрядження, коли 
ліхтар не використовувався протягом тривалого часу. Тоді вимкніть 
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Вирішення проблем

Явище Причина
Перемикач
не включений

Відмова
перемикача

Відмова LED

Низький заряд
акумулятора

Відмова
акумулятора

Відмова
сенсора

Не правильні
настройки
контролера

Немає
реакції

Миготливе
світло

Батарея
розряджається

Світло не
працює

Короткий час
світіння

Включіть перемикач

Замініть перемикач

Якщо LED комплек-
тований несправний,
поверніть його виро-
бнику для заміни.

Зарядіть акумулятор
від сонячної панелі
протягом дня і вик-
лючіть перемикач
вночі. В разі розряд-
ження системи, за-
ряджайте 2 дні до
повної зарядки.

Зарядіть акумулятор
від сонячної панелі
протягом дня і вик-
лючіть світло вночі.
В разі розрядження
системи, заряджайте
2 дні до повної за-
рядки. Очистіть со-
нячну панель.

Якщо пристрій був
пошкоджений при
транспортування, то
поверніть його для
ремонту чи заміни.
Можете звязатись з
виробником для ку-
півлі.

Якщо відмову викли-
кав контролер чи се-
нсор, будь ласка по-
верніть на завод для
ремонту або заміни.

Поверніть до нас на
завод для перепро-
шивки чи заміни.

Перевірте чи включений переми-
кач

Зробіть коротке замикання. Якщо
світло включилось, можливо
несправний перемикач.

Поперше, відрегулюйте напругу і
струм DC, напругу 9V струм 
менше 1А, підєднайте плюс і мі-
нус електроди DC до LED. Якщо
LED не світиться, може бути, що
він несправний.

Не правильний монтаж, бруд чи 
листя впливають на ефективнясть
сонячної панелі. 1. Перевірте чи-
стоту панелі. 2. Відкийте систему
і відєднайте батарею, перевірте
напругу батареї, якщо напруга
менша 11V, це значить що бата-
рея розрядилась або надто низь-
кий заряд і система не працює.

1. Відкрийте ліхтар, перевірте чи
батарея була зсунута чи пошкод-
жена.
2. Гарантійний термін 1 рік. На-
дається післягарантійне обслуго-
вування.

Ліхтар працює на половині поту
жності і ліхтар не працює на по
вну потужність у визначений час,
може судити, що система не
працює.

Інтелектуальний режим. 
1. У режимі прошивки миготли-
вий режим.

Довгий дощовий день чи не пра-
вильне встановлення може приз-
вести до поганої зарядки. Відкий-
те систему, відєднайте батарею
і перевірте напругу батареї, якщо
напруга менша 11V, це значить
що батарея розрядилась і систе-
ма може не працювати.

Метод контролю Рішення
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Гарантія на продукцію

   Компанія Гал-Автоматика забезпечує гарантійний сервіс ліхтарів протягом 2 років з моменту 
покупки.
    ПОВЕРНЕННЯ товару неналежної якості
Покупець має право вимагати від Продавця виконання гарантійних зобов»язань протягом усього 
гарантійного терміну повернути товар неналежної якості протягом усього гарантійного терміну, 
встановленого для даного товару. Товар вважається товаром неналежної якості за умови прояву в 
ньому недоліку, що робить неможливим використання товару за призначенням, у випадках, коли 
такий недолік проявився з вини виробника або продавця.

    

Гарантійні зобов'язання не передбачають виконання  установки та налаштування приладів на базі 
Клієнта, якщо це не передбачено умовами додаткового Договору. Доставка несправного виробу на 
ремонт і з ремонту здійснюється Клієнтом.

УМОВИ ПРИЙОМУ НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ЧИ ОБМІН:
 наявність наклейки та правильно заповненого гарантійного талону (підпис штамп 
продавця);
 відповідність серійного номера;
 дані особи що повертає виріб;
 повна комплектність виробу (паспорт, ліхтар, упаковка);
 необхідно прикласти детальний опис причин повернення Товару, (повідом-лення про 
помилку, опис несправностей і процес, час, повторюваність виникнення). Вироби з описом 
несправності загального характеру (“не працює” і т.п.) не приймаються. Ремонт буде полягати у 
виправленні описаних несправностей. Несумісність виробу з устаткуванням Клієнта не означає 
несправність.

НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ЧИ ОБМІН НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИРОБИ:
 у яких вийшов термін гарантії;
 у яких відсутня наклейка (відмітка про гарантію);
 у яких відсутній серійний номер;
 у яких виявлено спроба відкривання чи ремонту;
 повернутий Товар не повинен містити сторонніх елементів. 
 при наявності механічних пошкоджень \ деформацій, в тому числі температурних.
 при невідповідності серійного номера на корпусі товару серійному номеру на 
індивідуальній упаковці та \ або в документації, що підтверджує факт покупки.
 при використанні товару в умовах, що не відповідають правилам експлуатації, описаних в 
інструкції. 
   Безкоштовний ремонт здійснюється протягом 12 місяців (якщо в рахунку і/або договорі купівлі-
продажу не обговорене інше), починаючи від дати продажу Товару  відповідно до видаткової 
накладної Продавця.
     Продавець за своїм розсудом зробить ремонт або заміну компонентів, що за результатами 
експертизи продавця і/або виготовлювача будуть визнані дефектними  через наявність заводського 
браку, помилок розробки, або дефектних матеріалів. Витрати, пов’язані  з монтажем та 
демонтажем несе Покупець, якщо інше не передбачене Договором. Якщо несправності будуть 
виявлені протягом  зазначеного періоду часу, Товар повинний бути спрямований на адресу 
Продавця з оплатою страхування та фрахту.
       Дефектні деталі вважаються власністю Продавця. Будь-які інші обставини  сили не мають.

ГАРАНТІЯ НА СКЛАДОВІ
       Гарантія не розповсюджується на елементи кріплення та механічні пошкодження ліхтаря.
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Сервісний телефон

(032) 245 61 87
(067) 313 05 54

Коли встановлюєте вуличний сонячний ліхтар, будь ласка, виберіть 
позицію, де буде достатньо сонячного світла. Сонячна панель не повинна 
бути в зоні накриття.

У всіх інших випадках виробник може стягувати плату за ремонт. 
Дана інформація надана для довідки. Кінцева інформація надається 
разом з продукцією.



ПП "Гал-Автоматика"

Одержувач:_______________________________

Підстава Ремонт Б\Н
від «___»_________________2017

Гарантійний талон №_____
до замовлення №_____

Відвантажив(ла) _______________________Хавик Ю.С.

Текуча дата «____»_______________2017

№ Номенклатура
Серійний
номер

Термін
гарантії



ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР «ПП «ГАЛ-АВТОМАТИКА»
79035, Львів, Зелена, 212-б

(032) 245 61 87, (032) 232 25 87
(067) 313 05 54

info@galautomatics.com.ua
www.galautomatics.com.ua
www.solarwest.com.ua
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