
Wy zwa niem by ło za pro jek to wa nie
lam py, któ ra bę dzie w sta nie za pew ‐

niać wy star cza ją cy po ziom oświe tle nia
w wa run kach pol skich pod czas zi my, przy
trwa ją cym na wet kil ka dni zach mu rze ‐
niu – mó wi Ja nusz Rdest, wła ści ciel przed ‐
się bior stwa El kat, roz po czy na ją ce go pro ‐
duk cję lam py.

Fi nal ny efekt prac wy da je się być bar ‐
dziej niż za do wa la ją cy: lam pa jest w sta ‐
nie ge ne ro wać świa tło przy cał ko wi tym
za chmu rze niu na wet przez sie dem dób.
Jest to moż li we dzię ki za sto so wa niu kil ku
in no wa cyj nych roz wią zań. Pod sta wą jest
wy ko rzy sta nie dwóch źró deł świa tła – le ‐
do we go pier ście nia, któ ry wy twa rza po ‐
świa tę o pro mie niu do 15‐20 me trów o ja ‐
sno ści od po wia da ją cej mo cy stu wa to wej
ża rów ki oraz świa tła kie run ko we go, któ re
do dat ko wo roz świe tla oto cze nie w przy ‐
pad ku wy kry cia ru chu.

In te li gent ny sys tem
za rzą dza nia ener gią
Rów nie waż ne jest wy ko rzy sta nie in te li ‐

gent ne go sys te mu za rzą dza nia ener gią,
po zwa la ją ce go na prze wi dy wa nie zu ży cia
ener gii i do sto so wa nie pa ra me trów świe ‐
ce nia do sta nu na ła do wa nia aku mu la to ‐
rów. W przy pad ku prze dłu ża ją cej się złej
po go dy, lam pa prze cho dzi w su per osz ‐
częd ny tryb czu wa nia i mo że świe cić przez
ko lej ne dwa ty go dnie wy łącz nie z pod świe ‐
tle niem rin gu, do ła do wu jąc się mi ni mal nie
z za in sta lo wa ne go pa ne la PV. Pa nel fo to ‐

wol ta icz ny zo stał umie sz czo ny
pod ką tem dostosowanym do

pracy w warunkach zimowych,

co zapobiega również osadzaniu się śniegu.
Aku mu la to ry umiej sco wio no tuż za pa ne ‐
lem, co uła twia in sta la cję w po rów na niu
do do stęp nych na ryn ku lamp so lar nych,
w przy pad ku któ rych ko niecz ne jest ich
umiesz cze nie pod zie mią. Ba te rie ukry to
w spe cjal nie za pro jek to wa nych bok sach,
chro nio nych pian ką ter mo izo lu ją cą o ni ‐
skiej prze ni kal no ści ter micz nej.

W lam pie za sto so wa ne zo sta ły dio dy
LED naj now szej ge ne ra cji. W sprze da ży
po ja wi się tak że wa riant, w któ rym moż li ‐
we bę dzie ste ro wa nie ko lo ra mi oraz na tę ‐
że niem świa tła za po mo cą apli ka cji dzia ła ‐
ją cej na te le fo nie.

Za sto so wa nie i de sign
So lar na lam pa mo że być sto so wa na

do oświe tla nia cią gów ulicz nych, par ków,
ogro dów, czy też pro me nad. Jej nie wąt pli ‐
wym atu tem jest de sign – lam pę wy róż nia
za sto so wa nie „rin gu” (pier ście nia) oraz po ‐
je dyn cze go pa ne lu PV, dzię ki cze mu kon ‐
struk cja spra wia wra że nie lek kiej i nie ‐
znacz nie in ge ru ją cej w kra jo braz. Lam pa
mo że być umiej sco wio na na słu pach o wy ‐
so ko ści do ośmiu me trów. Nie wy ma ga
spe cjal nej kon ser wa cji ani czysz cze nia – za ‐
ło żo no, że ży wot ność pro duk tu wy nie sie
15‐20 lat, z wyłączeniem aku mu la to rów.

Pro gram „Gre en In du stry In no va tion”
Opra co wa nie lam py by ło moż li we dzię ‐

ki po zy ska niu do ta cji z pro gra mu „Gre en
In du stry In no va tion” fi nan so wa ne go ze
środ ków po cho dzą cych z Fun du szy Nor ‐
we skich. Pro gram, wspie ra trans for ma cję
przed się biorstw w bar dziej
„zie lo nym” kie run ku, wspo ‐
ma ga jąc in we sty cje w roz wią ‐
za nia pro eko lo gicz ne.

Fir ma El kat dzię ki po zy ska niu współ fi ‐
nan so wa nia z Fun du szy Nor we skich na
pro jekt „Bu do wa nie prze wa gi kon ku ren ‐
cyj nej po przez za sto so wa nie in no wa cji
w za kre sie zie lo nych tech no lo gii” za in we ‐
sto wa ła w park ma szy no wy, a tak że sfi ‐
nan so wa ła pra ce ba daw czo ‐roz wo jo we,
co umoż li wi ło opra co wa nie lam py so lar ‐
nej. Dzię ki do ta cji zmie ni ły się tak że pro ‐
ce sy pro duk cyj ne – ogra ni czo no zu ży cie
wo dy oraz zwięk szo no udział zie lo nej
ener gii, mię dzy in ny mi dzię ki za in sta lo wa ‐
niu na da chu bu dyn ków pro duk cyj nych
pa ne li fo to wol ta icz nych.

Fir ma za po wia da roz po czę cie sprze da ‐
ży lam py PV w IV kwar ta le 2017 r., a ujaw ‐
nie nie szcze gó ło wych da nych tech nicz ‐
nych do ty czą cych pro duk tu.. już wkrót ce.
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Inteligentna
lampa LED PV
Na rynku oświetlenia pojawił się interesujący produkt:
innowacyjna lampa zasilana ogniwem fotowoltaicznym,
która pracuje sprawnie także w warunkach zimowych.
Lampa została zaprojektowana przez specjalistów
z firmy Elkat, a w sfinansowaniu prac pomogły środki
pozyskane z Funduszy Norweskich.


