
Lampen op zonlicht die  
altijd functioneren

XSolar 



Geen energiekosten. Geen stroomaansluiting nodig. 
Doet het altijd, zowel ‘s zomers, als ‘s winters.



LONG LIFE

LED
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Sensor-led-buitenlamp XSolar L -S 

EAN wit: 4007841 671006
EAN zilver: 4007841 671013

B x H x D: 189 x 298 x 186,5 mm

Hier zijn ze.... de meest effi-
ciënte solarlampen ter wereld.

Het led-lichtsysteem van de L-S is twaalf 
keer zo efficiënt als dat van een norma-
le gloeilamp en kan een oppervlakte van 
30 m² verlichten. Zodra het buiten donker 
wordt, wordt de sensor actief en scha-
kelt, indien nodig, het licht in. U kunt hierbij 
kiezen voor de normale modus of de extra 
basislicht mogelijkheid. En desgewenst is de 
lamp ook verkrijgbaar op statief.

Sensor-led-buitenlamp XSolar GL -S
inclusief paal voor 3 hoogtes 

EAN wit: 4007841 671204
EAN zilver: 4007841 671211

B x H x D: 194 x 1178 x 188 mm



Perfecte componenten.
Perfect bij elkaar gebracht.

Monokristallijn zonnepaneel

•  Het hoogste rendement in vergelijking met polykristallijne 
of amorfe zonnepanelen

• Laad ook op bij bewolkt weer

Intelligente sturing

•  Gepatenteerde STEINEL software 
•  Permanente, automatische analyse van de behoefte
•  Er wordt rekening gehouden met milieufactoren
•  Dynamische regeling energie-reserve

Lithium-ferro-accu

• 60 dagen energie-reserve
•  Temperatuurbereik van -20 °C tot +40 °C
• 2500 mAh capaciteit

Sterke infraroodsensor

• 140° sensor met Fresnel-lens
•  De platte sensor past perfect in het design
•  Licht wordt alleen bij beweging ingeschakeld

Zeer efficiënt led-systeem

• 150 lumen bij 1,2 W
•  Kan een oppervlak van 30m² helder verlichten
• Optimale efficiëntie 124 lm/W

Wij hebben ons afgevraagd, wat een solar-
lamp in huis moet hebben om de beste van 
de wereld te zijn. Het antwoord: hij moet 
helder licht leveren, wanneer dit gewenst 
is. 365 dagen per jaar. Ook onder extreme 
weersomstandigheden. Hier ziet u hoe wij 
dat voor elkaar gekregen hebben.



LONG LIFE

LED

Efficiënte led-lampen.  
Effectieve zonnetechniek.  
Nu verenigd in een  
high-end lamp.

De ‘next generation’ sensor-led-lamp met  
een futuristisch design en een overtuigend
lichtvermogen voor buiten. Geen stroom 
aansluiting nodig. Maar liefst twee monokris-
tallijne, glazen zonnepanelen zorgen voor de 
energie-opwekking.  
Hij is ook perfect geschikt als huisnummer 
verlichting.

Sensor-led-buitenlamp XSolar L2 -S  
inclusief huisnummerstickers

EAN wit: 4007841 007096
EAN zilver: 4007841 007089

B x H x D: 242 x 313 x 67 mm



LONG LIFE

LED

De formule van de toekomst 
voor verlichte huisnummers.

De meest geavanceerde, efficiënste en 
mooiste oplossing om uw entree een auto-
matisch verlicht huisnummer te geven. 
Dankzij de geïntegreerde schemerscha-
kelaar wordt het licht ingeschakeld als het 
donker wordt en gaat het uit als het weer 
licht wordt.

Sensor-led-buitenlamp XSolar LH-N  
inclusief huisnummerstickers

EAN zilver: 4007841 007157
EAN rvs: 4007841 007140

B x H x D: 242 x 227 x 51 mm



Overzicht XSolar led-lampen

XSolar L -S XSolar GL -S XSolar L2-S XSolar LH-N

Infraroodsensor  
met Fresnel-lens • • • schemerscha-

kelaar

Registratiehoek 140° 140° 170°

Sensorbereik 8 m 5 m 9 m

Long-life led • • • •

Monokristallijn zonnepaneel draaibaar draaibaar geïntegreerd geïntegreerd

Vermogen 1,2 W 1,2 W 1,2 W

Lichtsterkte 150 lm 150 lm 100 lm

Kleurtemperatuur 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Verlicht oppervlak 30 m² 20 m² 16 m²
verlicht  

huisnummer

Inbouwhoogte 1,8 m 1 / 0,6 / 0,4 m 1,8 m 2 m

Inschakellichtsterkte 2 lux 2 lux 2 lux 2 lux

Optioneel basislicht 3 % • • •

Lithium-ferrum-accu • • • •

Microprocessorsturing • • • •

Materiaal: UV-bestendige kunststof • • • •

Weerbestendig (IP 44) • • • •

Inclusief huisnummerstickers • •

Afmetingen (H x B x D) in mm 186,5 x 298 x 189 194 x 1178 x 188 242 x 313 x 67 242 x 227 x 51



Het merk STEINEL

•   Al meer dan 25 jaar is STEINEL 
marktleider op het gebied van 
sensorlampen en bewegings- 
melders

• Ontwikkeld in Duitsland
• Geproduceerd in Europa 

Gecertificeerde kwaliteit

Het is voor ons vanzelfsprekend dat 
alle producten van STEINEL aan  
de Europese veiligheidsnormen vol-
doen. Dat dit gepaard gaat met veel 
inspanningen en technisch niet altijd 
eenvoudig is, houdt ons niet tegen. 
Omdat het ons dat waard is. Zodat  
u 100 % gecertificeerde kwaliteit.

STEINEL-garantie

•  Op alle producten van STEINEL  
geven wij 3 jaar functionerings- 
garantie

•  Natuurlijk is ons management- 
systeem gecertificeerd volgens de 
kwaliteitsnorm EN ISO 9001 en de 
milieunorm EN ISO 14001 STEINEL onderdelenservice

•  Nalevering voor originele  
onderdelen

QR code

•  Naar de productfilm van de  
XSolar led-lampen

www.vanspijk.nl

• Productoverzicht
•  Gebruiksaanwijzingen om  

te downloaden
• Productvideo's

STEINEL klantenservice

• Telefoon: +31 499 571810
• E-mail: vsa@vanspijk.nl
• Maandag t/m vrijdag 8 – 17 uur

STEINEL. 
Het origineel.
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VAN SPIJK AGENTUREN  

Postbus 2  |  5688 HP OIRSCHOT  |  De Scheper 402  |  5688 HP OIRSCHOT

Telefoon + 31 499 571810  |  Fax + 31 499 575795

www.vanspijk.nl  |  www.facebook.com/steinelgmbh

Servicetelefoon + 31 499 571810  |  E-mail: vsa@vanspijk.nl

Uw STEINEL-partner:


