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Visokokakovostna in zelo tanka solarna 

LED svetilka unikatne oblike, tipa vse-v-enem, s tremi 

načini delovanja (izbira s pomočjo priloženega 

daljinskega upravljalnika). Enostavna montaža, 

samodejni vklop svetilke ob mraku / izklop ob sončnem 

vzhodu, inteligenten način osvetlitve s senzorjem gibanja 

ter izvlečno-potisni mehanizem za enostavno menjavo 

baterije. Deluje s pomočjo zamenljive TERNARY li-ionske 

baterije, ki se zelo hitro polni, monokristalne sončne 

celice in LED lučkami visoke kakovosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

Ostale lastnosti LED ulične svetilke:  

Tipalo svetlobno tipalo (samodejni vklop / izklop) + senzor gibanja (visoka občutljivost) 

Material in lastnosti ohišja 100 % eloksiran aluminij (zaprto, nelomljivo, antioksidacijko, varno pred korozijo, rjo in prahom …) 

Načini osvetlitve Način 1: 5 ur polna svetlost, nato zatemnitev na 25 %  + ob detekciji gibanja polna svetlost za 30 s. 

Način 2: ves čas zatemnitev na 25 % + ob detekciji gibanja polna svetlost za 30 s. 

Način 3: 5 ur polna svetlost + zatemnitev na 25 % do sončnega vzhoda (senzor gibanja se izklopi). 

Prehajanje iz enega načina v drugega s pomočjo priloženega daljinskega upravljalnika. 

Priključki priključek za dodatne solarne panele, baterije ali polnilec za baterije 

OPCIJE dodatna baterija 

Certifikati CE, RoHs, FCC, ISO 9001, IP65 

IP standard IP65, 100 % vodoodporna 

Dimenzije svetilke (brez droga) 710 x 328 mm 

Dimenzije v embalaži 810 x 40 x 20 cm 

Teža izdelka bruto 8 kg 

Tehnične lastnosti: 

MODEL MSS-30W-ESR 

LED svetilka:  

Maksimalna moč 30W 

LED vezje USA CREE LED 

Svetlobna učinkovitost 170LM/W 

Življenjska doba 50000 ur 

Raven svetlobe od tal Em(LX) > 10, ≥0.75 cd/m2 

Kot snopa 145 

Indeks barvnega upodabljanja >80 

Razpon temperature -25℃ - 65℃ 

Temperatura barve 2700 - 6500K (lahko tudi druga) 

Premer droga <60mm 

Priporočena montažna višina 4 – 6 m 

Razdalja med dvema svetilkama 20 – 25 m 
 

Sončna celica:  

Maksimalna moč 18V, 35W 

Material Visoko performančne monokristalne 

sončne celice 

Življenjska doba sončne celice 25 let 

Učinkovitost pretvorbe 21% 
 

Baterija:  

Tip baterije TERNARY Lithium 3.7 V, 218.4 Wh; 

Življenjska doba 5 – 8 let (visoko performančna) 

Čas polnjenja 6 ur (ob močnem sevanju) 

Ekonomična avtonomija zdrži 5 – 7 deževnih in oblačnih dni 

Zamenjava baterije DA, enostavna: izvlečno-potisni 

mehanizem 
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Visokokakovostna in zelo tanka solarna LED svetilka 

unikatne oblike, tipa vse-v-enem, 

z mikrovalovnim tipalom gibanja, nastavljivim LED zaslonom 

in tremi načini delovanja (izbira s pomočjo priloženega 

daljinskega upravljalnika). Ostalo: enostavna montaža, 

samodejni vklop svetilke ob mraku / izklop ob sončnem 

vzhodu, inteligentni način osvetlitve s senzorjem gibanja ter 

izvlečno-potisni mehanizem za enostavno menjavo baterije. 

Deluje s pomočjo zamenljive li-ionske baterije, ki se zelo 

hitro polni, monokristalne sončne celice in LED lučkami 

visoke kakovosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale lastnosti LED ulične svetilke:  

Tipalo svetlobno tipalo (samodejni vklop / izklop) + mikrovalovno tipalo gibanja (visoka občutljivost) 

3 pametni detektorji napak v delovanju sončna celica, LED in elektronsko vezje samodejno zaznavajo napake 

Material in lastnosti ohišja 100 % eloksiran aluminij (zaprto, nelomljivo, antioksidacijko, varno pred korozijo, rjo in prahom …) 

Načini osvetlitve Način 1: 5 ur polna svetlost, nato zatemnitev na 25 %  + ob detekciji gibanja polna svetlost za 30 s. 

Način 2: ves čas zatemnitev na 25 % + ob detekciji gibanja polna svetlost za 30 s. 

Način 3: 5 ur polna svetlost + zatemnitev na 25 % do sončnega vzhoda (senzor gibanja se izklopi). 

Prehajanje iz enega načina v drugega s pomočjo daljinskega upravljalnika. 

Certifikati CE, RoHs, FCC 

Garancija 3 leta 

IP standard IP65, 100 % vodoodporna 

Dimenzije svetilke (brez droga) 890 x 328 mm 

Dimenzije v embalaži 100 x 40 x 20 cm 

Teža izdelka neto / bruto 11,5 kg / 12 kg 

Tehnične lastnosti: 

MODEL MSS-30W-ESR-AIO 

LED svetilka:  

Maksimalna moč 30W 

LED vezje USA CREE LED 

Svetlobna učinkovitost 170LM/W 

Življenjska doba 50000 ur 

Raven svetlobe od tal Em(LX) > 10, ≥0.75 cd/m2 

Kot snopa 145 

Indeks barvnega upodabljanja >80 

Razpon temperature -20℃ - 65℃ 

Temperatura barve 2700 - 6500K (lahko tudi druga) 

Premer droga <60mm 

Priporočena montažna višina 4 – 6 m 

Razdalja med dvema svetilkama 20– 25 m 
 

SončnI zbiralnik:  

Maksimalna moč 18V, 35W 

Material Visoko performančna 

monokristalna sončna celica 

Življenjska doba sončne celice 25 let  

Učinkovitost pretvorbe 20% - 21% 
 

Baterija:  

Tip baterije TERNARY Lithium 3.7 V, 218.4 AH 

Življenjska doba 5 – 8 let (visoko performančna) 

Čas polnjenja 6 ur (ob močnem sevanju) 

Ekonomična avtonomija 5 – 7 deževnih in oblačnih dni 

Zamenjava baterije DA, enostavna: izvlečno-potisni 

mehanizem 
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Visokokakovostna in zelo tanka solarna LED svetilka 

unikatne oblike, tipa vse-v-enem, s tremi načini delovanja 

(izbira s pomočjo priloženega daljinskega upravljalnika). 

Enostavna montaža, samodejni vklop svetilke ob mraku / 

izklop ob sončnem vzhodu, inteligenten način osvetlitve s 

senzorjem gibanja ter izvlečno-potisni mehanizem za 

enostavno menjavo baterije. 

 

Deluje s pomočjo zamenljive TERNARY li-ionske baterije, 

ki se zelo hitro polni, monokristalne sončne celice in LED 

lučkami visoke kakovosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ostale lastnosti LED ulične svetilke:  

Tipalo svetlobno tipalo (samodejni vklop / izklop) + senzor gibanja (visoka občutljivost) 

Material in lastnosti ohišja 100 % eloksiran aluminij (zaprto, nelomljivo, antioksidacijko, varno pred korozijo, rjo in prahom …) 

Načini osvetlitve Način 1: 5 ur polna svetlost, nato zatemnitev na 25 %  + ob detekciji gibanja polna svetlost za 30 s. 

Način 2: ves čas zatemnitev na 25 % + ob detekciji gibanja polna svetlost za 30 s. 

Način 3: 5 ur polna svetlost + zatemnitev na 25 % do sončnega vzhoda (senzor gibanja se izklopi). 

Prehajanje iz enega načina v drugega s pomočjo priloženega daljinskega upravljalnika. 

Priključki priključek za dodatne solarne panele, baterije ali polnilec za baterije 

OPCIJE dodatna baterija 

Certifikati CE, RoHs, FCC, ISO 9001, IP65 

IP standard IP65, 100 % vodoodporna 

Dimenzije svetilke (brez droga) 520 x 328 mm 

Dimenzije v embalaži 600 x 40 x 20 cm 

Teža izdelka bruto 6.1 kg 

Tehnične lastnosti: 

MODEL MSS-20W-ESR 

LED svetilka:  

Maksimalna moč 20W 

LED vezje USA CREE LED 

Svetlobna učinkovitost 170LM/W 

Življenjska doba 50000 ur 

Raven svetlobe od tal Em(LX) > 10, ≥0.75 cd/m2 

Kot snopa 145 

Indeks barvnega upodabljanja >80 

Razpon temperature -25℃ - 65℃ 

Temperatura barve 2700 - 6500K (lahko tudi druga) 

Premer droga <60mm 

Priporočena montažna višina 3 – 5 m 

Razdalja med dvema svetilkama 10 – 15 m 
 

Sončna celica:  

Maksimalna moč 18V, 20W 

Material Visoko performančne monokristalne 

sončne celice 

Življenjska doba sončne celice 25 let 

Učinkovitost pretvorbe 20 – 21 % 
 

Baterija:  

Tip baterije TERNARY Lithium 120.88 Wh 

Življenjska doba 5 – 8 let (visoko performančna) 

Čas polnjenja 6 ur (ob močnem sevanju) 

Ekonomična avtonomija zdrži 3 – 5 deževnih in oblačnih dni 

Zamenjava baterije DA, enostavna: izvlečno-potisni 

mehanizem 
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Visokokakovostna in zelo tanka solarna LED svetilka 

unikatne oblike, tipa vse-v-enem, s PIR tipalom gibanja. 

Ostalo: enostavna montaža, samodejni vklop svetilke ob 

mraku / izklop ob sončnem vzhodu, inteligentni način 

osvetlitve s PIR senzorjem gibanja ter izvlečno-potisni 

mehanizem za enostavno menjavo baterije. Deluje s pomočjo 

zamenljive li-ionske baterije, ki se zelo hitro polni, 

monokristalne sončne celice in LED lučkami visoke 

kakovosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale lastnosti LED ulične svetilke:  

Tipalo svetlobno tipalo (samodejni vklop / izklop) + tipalo gibanja (visoka občutljivost) 

Način osvetlitve 5 ur polna svetlost, nato zatemnitev na 25 %  + ob detekciji gibanja polna svetlost za 30 s. 

Material in lastnosti ohišja 100 % eloksiran aluminij (zaprto, nelomljivo, antioksidacijko, varno pred korozijo, rjo in prahom …) 

OPCIJA: daljinski upravljalnik in trije načini 

osvetlitve 

Način 1: 5 ur polna svetlost, nato zatemnitev na 25 %  + ob detekciji gibanja polna svetlost za 30 s. 

Način 2: ves čas zatemnitev na 25 % + ob detekciji gibanja polna svetlost za 30 s. 

Način 3: 5 ur polna svetlost + zatemnitev na 25 % do sončnega vzhoda (senzor gibanja se izklopi). 

Prehajanje iz enega načina v drugega s pomočjo daljinskega upravljalnika. 

Certifikati CE, RoHs, FCC 

Garancija 3 leta 

IP standard IP65, 100 % vodoodporna 

Dimenzije svetilke (brez droga) 1520 x 438 mm 

Teža svetilke 29.2 kg 

Tehnične lastnosti: 

MODEL MSS-150W-ES 

LED svetilka:  

Maksimalna moč 150W 

Število LED modulov 3x COB LENS 

LED vezje USA Bridgelux 

Svetlobna učinkovitost 170LM/W 

Življenjska doba 50000 ur 

Raven svetlobe od tal Em(LX) > 10, ≥0.75 cd/m2 

Kot snopa 120 

Indeks barvnega upodabljanja >80 

Razpon temperature -20℃ - 65℃ 

Temperatura barve 2700 - 6500K (lahko tudi druga) 

Premer droga <80mm 

Priporočena montažna višina 8 – 11 m 

Razdalja med dvema svetilkama 40 m 
 

Sončni zbiralnik:  

Maksimalna moč 18V, 135W 

Material Visoko performančna monokristalna 

sončna celica 

Življenjska doba sončne celice 25 let (znamke Motech) 

Učinkovitost pretvorbe 20% - 21% 
 

Baterija:  

Tip baterije TERNARY Lithium 3.7 V, 198.54 AH 

Življenjska doba 5 – 8 let (visoko performančna) 

Čas polnjenja 6 ur (ob močnem sevanju) 

Ekonomična avtonomija zdrži 5 – 7 deževnih in oblačnih dni 

Zamenjava baterije DA, enostavna: izvlečno-potisni 

mehanizem 
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Visokozmogljiva solarna LED svetilka privlačne oblike je 

okolju prijazen, varčen, estetski in učinkovit način 

zunanje osvetlitve praktično kjer koli. Odlično služi 

razsvetljevanju ulic, mestnih središč, parkirišč, parkov, 

golfišč, vrtov, pokrajin … Sončno energijo zbirajo kristalni 

sončni paneli visoke kakovosti. Montaža je enostavna, 

deluje s pomočjo polnilne li-ionske baterije visoke 

kapacitete in LED lučkami visoke kakovosti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL MSS-30-PLAZA 

LED svetilka:  

Maksimalna moč 15W, 2000 lumnov 

Življenjska doba 50000 ur 

Temperatura barve 2700 - 6500K 

Kot snopa 360° 

Višina in premer droga 3 – 4m, <60mm 

Razdalja med svetilkami 10 – 15m 
 

Sončna celica:  

Maksimalna moč 20W 

Material monokristalna silicijeva epoksi 

plošča 

Življenjska doba sončne celice 10 let 
 

Baterija:  

Tip baterije polnilna TERNARY Lithium, 3.7V 

44AH, čas polnjenja: 6 – 8 ur 

Obratovalna temperatura -20°C - +65°C 

Življenjska doba 1000 ciklov 

Avtonomija / vzdržljivost 5 – 7 dni 

Ostalo:  

Vklop / izklop Samodejni vklop svetilke ob mraku, 

samodejni izklop ob sončnem 

vzhodu 

Material aluminijeva zlitina (prašno barvano) 

Barve ohišja zlata, srebrna, kremasto bela 

Način osvetlitve po vklopu 5 ur polna svetlost, nato 

zatemnitev na 20%  do sončnega 

vzhoda 

PIR tipalo NE / opcija nadgradnje s PIR 

senzorjem gibanja za doplačilo 

IP standard IP65, 100 % vodoodporna 

Varnostne funkcije pred prekomernim polnjenjem in 

praznjenjem baterije, pred kratkim 

stikom in prenapetostjo. 

Prednosti tip polnjenja pri stalni napetosti 

4.2V, omejitev vhodnega in 

izhodnega toka, sončna celica 

odporna na povratni tok, visoka 

učinkovitost, komponente priznanih 

blagovnih znamk: MURATA, 

PANASONIC, ST, TOSHIBA … 
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Solarna LED svetilka enostavne stenske (zidne) montaže in 

privlačne oblike je okolju prijazen, varčen, estetski in učinkovit 

način zunanje osvetlitve atrijev, dvorišč, ograj, vrtov, stopnišč, 

zunanjih hodnikov in prehodov, mestnih uličic, poštnih 

nabiralnikov in tudi oglasnih panojev … Sončno energijo zbirajo 

kristalni sončni paneli visoke kakovosti. Deluje s pomočjo polnilne 

li-ionske baterije visoke kapacitete ter 56 LED lučkami. Vrtljiva 

zasnova svetilke omogoča, da si osvetlitev prilagodite do 80°. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OPCIJA - model MSS-LS-08-SP z dodatnim 5W solarnim panelom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL MSS-LS-08 

LED svetilka:  

Maksimalna moč 5W, 500 lumnov 

Življenjska doba 50000 ur 

Temperatura barve 2700 - 6500K 

LED 56 LED lučk 

Priporočena višina namestitve 2 – 2.5 m 

Montaža Stenska (zidna), vrtljiva 

zasnova omogoča 

obračanje od 0 do 80° 
 

Sončna celica:  

Material polikristalna silicijeva epoksi 

plošča 

Maksimalna moč 3W 

Življenjska doba sončne 

celice 

10 let 

Učinkovitost pretvorbe 17 % 
 

Baterija:  

Tip baterije polnilna TERNARY Lithium 

3.7V, 2200 mAh 

Življenjska doba 1000 ciklov 

Čas polnjenja 6 – 8 ur, 1000W/m2 

Avtonomija / vzdržljivost 3 noči ali več pri polni 

napolnjenosti 

Ostalo:  

Tip svetilke vse-v-enem 

Vklop / izklop Samodejni vklop svetilke ob 

mraku, samodejni izklop ob 

sončnem vzhodu 

Tipalo PIR senzor gibanja 

Območje zaznavanja gibanja 3 – 5 metrov 

Ohišje ABS + PC 

Način osvetlitve zatemnitev + ob detekciji 

gibanja polna svetlost za 30 

s 

IP standard IP68, 100 % vodoodporna in 

odporna na vročino 

Varnostne funkcije pred prekomernim 

polnjenjem in praznjenjem 

baterije, pred kratkim stikom 

in prenapetostjo. 

Dimenzije 228 x 185 x 108 mm 

Teža 0.65 kg 

Priporočamo: 

OPCIJA m. MSS-LS-08-SP 

z dodatnim solarnim 

panelom: 

 

panel na svetilki 3W + 

zunanji panel 5W 

mailto:info@maitim.si
http://www.maitim.si/


INFO: MAITIM d.o.o. T: 01 830 33 60, M: 041 618 253, E: info@maitim.si, S: www.maitim.si 

 

Stebričasta solarna LED svetilka enostavne montaže in 

privlačne zunanjosti ni samo okolju prijazen, varčen in učinkovit 

način zunanje osvetlitve, ima tudi estetsko oziroma ambientalno 

funkcijo. Primerna je za vizualno popestritev in osvetlitev poti ob 

hotelih, bazenih, parkih, vrtovih, dvoriščih, hišah, vilah, golfiščih, 

kempih, mestnih jedrih, mestnih uličicah, večstanovanjskih 

stavbah … Opremljena je z detektorjem glasu – ko prepozna 

zvok, LED osvetlitev sveti belo, v tišini pa razsvetljuje v izbrani 

barvi. Sončno energijo zbirajo kristalni sončni paneli visoke 

kakovosti. Deluje s pomočjo polnilne li-ionske baterije visoke 

kapacitete ter vgrajenimi LED lučkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MODEL MSS-06-BOLLARD 

LED svetilka: 1W + 3W 

Življenjska doba 50000 ur 

Temperatura barve 2700 - 6500K 

Kot osvetlitve 360° 

Montaža talna 

Barva osvetlitve bela + ena barva po izbiri: 

zelena, modra 
 

Sončna celica:  

Material polikristalna silicijeva 

laminirana plošča 

Maksimalna moč 3W 

Življenjska doba sončne 

celice 

25 let 

 

Baterija:  

Tip baterije polnilna TERNARY Lithium 

Življenjska doba 1000 ciklov 

Avtonomija / vzdržljivost 3 – 5 noči pri polni 

napolnjenosti 

Ostalo:  

Tip svetilke vse-v-enem 

Vklop / izklop Samodejni vklop svetilke ob 

mraku, samodejni izklop ob 

sončnem vzhodu 

Tipalo detektor glasu 

Ohišje Aluminijeve zlitine, ki ne 

zbledijo (nelomljivo, 

antioksidacijko, varno pred 

korozijo, rjo in prahom …) 

Način osvetlitve Ves čas. Ko detektor zazna 

glas (> 60db) sveti v beli 

barvi, ko ne zazna nobenega 

glasu, sveti v izbrani barvi za 

dekoracijo 

IP standard IP65, 100 % vodoodporna in 

odporna na vročino 
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Panojska solarna LED svetilka enostavne montaže je 

namenjena nočnemu razsvetljevanju oglasnih panojev 

(»jumboplakatov«). Je varčen in učinkovit način zunanje 

osvetlitve. Zagotavlja vidnost zunanjih oglasov tudi ponoči. 

Sončno energijo zbirajo kristalni sončni paneli visoke kakovosti. 

Deluje s pomočjo polnilne li-ionske baterije visoke kapacitete ter 

vgrajenimi LED lučkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODEL MSS-10W-BILLBOARD 

LED svetilka: 10W, 1000 lumnov 

Življenjska doba 50000 ur 

Temperatura barve 2700 - 6500K 

Kot osvetlitve 360° 

Montaža talna 

Barva osvetlitve bela + ena barva po izbiri: 

zelena, modra 
 

Sončna celica:  

Material kristalna solarna celica 

Maksimalna moč 9W 

Učinkovitost pretvorbe 17 % 

Življenjska doba sončne 

celice 

10 let 

 

Baterija:  

Tip baterije polnilna TERNARY Lithium, 

5.5 V 

Življenjska doba 1000 ciklov 

Avtonomija / vzdržljivost 3 – 5 noči pri polni 

napolnjenosti 

Ostalo:  

Tip svetilke vse-v-enem 

Vklop / izklop Samodejni vklop svetilke ob 

mraku, samodejni izklop ob 

sončnem vzhodu. 

Ohišje ABS, PC, aluminijeve zlitine, 

ki ne zbledijo (nelomljivo, 

antioksidacijko, varno pred 

korozijo, rjo in prahom …) 

Način osvetlitve sveti s 100 % močjo vso noč 

IP standard IP65, 100 % vodoodporna in 

odporna na vročino 

Garancija 24 mesecev 
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