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O equipamento é IK10 ++ com 

classificação à prova de vandalismo. 

Em comparação com outras luzes 

solares, o painel solar deste modelo é 

protegido sob a cúpula de 

policarbonato que pode sofrer um 

impacto IK ++, portanto, esta luz 

solar de vandalismo pode 

permanecer bem em algum ambiente 

desafiador 
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O poste de iluminação solar led é resistente a vandalismo IK10 é uma inovação de 2020, em 

comparação com toda a 

iluminação solar no mercado, o 

poste de iluminação solar 

LedLife tem algumas vantagens 

significativas: 1. Domo feito em 

policarbonato com alta taxa de 

transmitância de 96% para 

proteger o painel solar que 

obtém um excelente desempenho 

em resistência ao impacto que 

atinge o nível IK10 ++.  

2. Graças à agradável cúpula de 

design curvo na parte superior 

do painel solar, nenhuma poeira 

será acumulada, toda a poeira cairá apenas na cúpula de policarbonato e será facilmente 

removida quando estiver chover. 3. Esta luz foi projetada com base em uma alta especificação, 

usando painel solar de 6,2 W e super qualidade da bateria LifePO4 de 3,2 V 12 Ah, oferece 

uma saída de iluminação contínua para toda a noite e backup de 3 a 4 noites. 4. Modelos em 

cores RGBCW estão disponíveis. Qualquer cor que você quiser pode ser configurada através do 

controle remoto sem fio 2.4G touch. 

Model：LF-V38S 丨 LF-V6S 丨 LF-V90S 

Solar Panel 6.2W 5V 

Battery Pack 3.2V 12AH 

CCT 3000K/4500K/6000K 

Height 38cm / 60cm / 90cm 

IP & IK Rate 
IP65 IK10 
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Tamanhos. 

 

 

 

Product Number V38S  丨 LF-V60S   丨   LF-V90S 

Product Height 38cm   丨 60cm   丨 90cm 

CCT Range : 3000K / 4500K  / 6000K Changeablee  

Pipe material : Aluminium 

Light bulb size : φ260mm 

LED power : 2.8W SMD5050 48Pcs 

Luminous flux : >360lm 

Solar Panel : 6.2W 5V MONO 

Dome material : Polycarbonate 

Battery Pack : LifePO4   3.2V 12AH 

Battery lifetime : > 2000 cycles 

IP & IK Grade : IP65 . IK10 

Working temp : - 15 ~ +70 ℃ 

Warranty : 3 years 
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