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TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICAL SPECIFICATIONS

path

Stylové osvětlení chodníků v moderním  

architektonickém pojetí

Elegantní, vysoce výkonné a účinné - to jsou 

hlavní vlastnosti svítidla path. Štíhlé sloupkové 

svítidlo neboduje pouze modernímu 

ale především innovativní solární technologií.

nologie. Toto svítidlo dokáže vytvořit ambientní 

a optimálním osvětlení chodníků, příjezdových

cest, předzahrádek stejně jako v zahradách,  

hotelových nebo golfových resortech.

Stylish path lights for modern  

architecture

Elegant, high-performance and efficient - these 

are the characteristics of the new path. The slender 

bollard light scores not only with modern design, 

but also with innovative solar technology. The path 

lights create ambience with optimal illumination 

for footpaths, private driveways and forecourts, as 

well as in gardens, hotels and on golf courses.

27/54 Wp  ( monokrystalický ) // 27/54 Wp ( monocrystalline )

~20 % 

až 15 W ( podle zeměpisné polohy) // 

up to 15 W (depending on location)

172 lm / W

NiMh 12V  13 Ah (156 Wh)

V 90 cm / Š 24 cm / H 5cm // H 90 cm / W 24 cm / D 5 cm

Solární výkon / Solar output

Účinnost solárního panelu / Solar module efficiency

LED / LED

Účinnost LED / LED efficiency

Baterie / Battery

Rozměry / Dimensions

Více informací / more details              www.visiocom.cz
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venus 150 I 300  

Elegantní design a vysoký světelný výkon

Na první pohled téměř nerozpoznatelné, že je to  

vlastně solární svítidlo. Integrované solární panely-

do těla sloupu poskytují solárnímu svítidlu venus

jeho nezaměnitelný, velice elegantní design. 

Je vhodné do každého moderního architektonického 

a krajinného konceptu. Svítidlo venus je dostupné 

ve variantách 140 Wp nebo 280 Wp solárního výkonu. 

Oba modely je možné sestavit za pět minut při použití 

pouze šesti šroubů. 

Elegant design and high light output

It is scarcely noticeably, at first glance, that this is a 

solar light. The solar module integrated into the lamp 

post helps to give the venus solar light its unmistake- 

able, elegant design. It can be integrated into any 

modern architectural and landscape concept. It is 

available in variants with 140 Wp or 280 Wp solar out-

put. Both models can be put together in five minutes 

with just six screws.

140 / 280  Wp  ( monokrystalický ) //  ( monocrystalline )

~20 % 

až 100 W ( podle zeměpisné polohy) //  

up to 100 W (depending on location)

172 lm / W

LiFePo4 12.8 V  36 Ah (461 Wh) / 66 Ah (845Wh)

Standardní: Výška 5.00 m /  LPH  4.80 m  // 

Standard:  height 5.00 m / LPH  4.80 m

Solární výkon / Solar output

Účinnost solárního panelu / Solar module efficiency

LED / LED

Účinnost LED / LED efficiency

Baterie / Battery

Rozměry / Dimensions�

-individuální výška možná / individual height possible

TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Více informací / more details              www.visiocom.cz
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mars 

Elegantní reklamní a sloupové svítidlo

Jedinečná inscenace barev a světla umístěná na 

výjimečných místech, na zahradách, v parcích nebo 

ve firemních areálech, také možné s Vaší indviduální

reklamou. Chcete si zajistit pozornost na výjimečných 

místech bez elektřiny? S extravagantním reklamním

svítidlem mars dosáhnete pozornosti na jakémkoli  

místě na světě díky prosvětlené a překvapující

reklamní ploše bez nutnosti výkopových prací a zcela -

bez kabeláže.

Elegant advertising light and light stele

Unique staging of special places, gardens and 

parks or company premises with colour and 

light, with your individual advertising if desired.  

Want to draw attention to a particular place without 

power? With the extravagant mars advertising light, 

you can attract great attention to anywhere in the 

world with the illuminated, striking advertising space 

with no laborious excavation work and with absolu-

tely no wiring.

140  Wp  ( monokrystalický ) // 140 WP ( monocrystalline )

~20 % 

až 70  W ( podle zeměpisné polohy) //  

up to 70  W (depending on location)

160 lm / W

LiFePo4 12.8 V  36 Ah (461 Wh)

Výška  3.60 m  //  height 3.60 m

včetně základové podložky 3.40 m/ with baseplate 3.40 m

Solární výkon / Solar output

Účinnost solárního panelu / Solar module efficiency

LED / LED

Účinnost LED / LED efficiency

Baterie / Battery

Rozměry / Dimensions

TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Více informací / more details              www.visiocom.cz
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pole

Průkopník našich designových svítidel

Elegance, vysoký výkon a účinnost jsou působivé

vlastnosti solárního svítidla pole.  

Díky speciálnímu 360° solárnímu modulu je svítidlo 

pole průkopníkem ve vývoji našich designových svítidel. 

Díky tomuto jedinečnému tvaru, který umožňuje   

vysoký příjem energie především při  zhoršených  

podmínkách (difúzní osvětlení), nejsou sníh, listí nebo  

písek žádným limitujícím  faktorem.  

The trailblazer among our designer  

lights

Elegance, high performance and efficiency are the 

impressive features of the path solar light. With the 

special 360° orientation of the solar module, the path is 

a trailblazer for the design of our designer lights. 

Thanks to this unique design, which allows for a high 

energy input particularly in diffuse light conditions, 

neither snow, leaves nor sand are a limiting factor.

TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICAL SPECIFICATIONS

140  Wp  ( monokrystalický ) // 140 Wp ( monocrystalline )

~20 % 

až 100 W ( podle zeměpisné polohy) //  

up to 100 W (depending on location)

172 lm / W

LiFePo4 12.8 V  36 Ah (461 Wh)

Výška 5.56 m /  LPH  4.20 m  //  height 5.56 m / LPH 4.20 m

Solární výkon / Solar output

Účinnost solárního panelu / Solar module efficiency

LED / LED

Účinnost LED / LED efficiency

Baterie / Battery

Rozměry / Dimensions

Více informací / more details              www.visiocom.cz
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park  

Elegantní parkové svítidlo s výjimečným  

designem

Toto elegantní a štíhlé solární svítidlo park s  

integrovaným světlem přímo ve sloupu a unikátním  

řešením solárního panelu je vhodné pro osvětlení  

chodníků a stezek v parcích nebo pro stylové osvětlení 

výjimečných míst.  

Podle požadavků může být svítidlo osazeno optikou

pro parky nebo stezky.

Elegant park lights with a special design

These elegant and slender solar lights with integra-

ted light section in the lamp posts are perfect for 

the illumination of pavements and footpaths in park 

areas or so stylishly setting the scene in extraordi-

nary places. The light section can be fitted with an 

LED as a place or path variant as required.

TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICAL SPECIFICATIONS

140  Wp  ( monokrystalický ) // 140 Wp ( monocrystalline )

~20 % 

až 50 W ( podle zeměpisné polohy) //  

up to 50 W (depending on location)

172 lm / W

LiFePo4 12.8 V 36 Ah (461 Wh)

Výška 4.64 m /  LPH  3.20 m  //  height 4.64 m / LPH 3.20 m

Solární výkon / Solar output

Účinnost solárního panelu / Solar module efficiency

LED / LED

Účinnost LED / LED efficiency

Baterie / Battery

Rozměry / Dimensions

Více informací / more details              www.visiocom.cz
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sun 100 I 200

Funkční solární svítidlo s optimálním 

poměrem cena/výkon

Toto svítidlo je důkazem, že funkcionalita nemusí být 

protikladem pro atraktivitu.  

Solární svítidla sun mají elegantní a unikátní vzhled 

v kombinaci s velmi kvalitní a robustní technologií.

Především proto se tato svítidla hodí pro osvětlení

parkovišť, chodníků, stezek a spojovací cest   

v okrajových částech měst.  

Functional solar lights with an optimal 

price-performance ratio

This solar light is proof that functionality does not 

have to stand in opposition to attractiveness. The 

sun solar lights have a unique appearance in com -

bination with high-quality, robust technology. This 

solar light is therefore particularly suitable for use in 

car parks, on cycle paths and on connecting roads in 

out-of-town areas.

TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICAL SPECIFICATIONS

100  / 200  Wp  ( monokrystalický )  //   ( monocrystalline ) 

15,27 %

až 100 W ( dle zeměpisné polohy) //  

up to 100  W (depending on location)

172 lm / W

LiFePo4 12.8 V  36 Ah (461 Wh) / 66 Ah (845 Wh)

výška 5.20 m / LPH 4.20 m /  výška  6.40 m / LPH 4.90 m //

height 5.20 m / LPH 4.20 m /  height 6.40 m / LPH 4.90 m

Solární výkon / Solar output

Účinnost solárního panelu / Solar module efficiency

LED / LED

Účinnost LED / LED efficiency

Baterie / Battery

Rozměry / Dimensions

Více informací / more details              www.visiocom.cz
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bus

Malé svítidlo s velkým výkonem

Moderní energetický sloup s LED svítidlem může být

díky jednoduché montáži integrován na přímo na  

autobusových zastávkách. Optimální světelný tok 

je garantován při každém povětrnostních podmínkách.

Svítidlo bus se nejlépe hodí pro osvětlení zastávek,

podchodů, parkovacích stání pro auto a kola. 

Small light with a big effect

A modern energy pole with LED light strip can be 

integrated directly into bus stops thanks to the easy 

installation. As a result, an optimal light output is 

guaranteed whatever the weather. The bus solar 

light is ideal for lighting stopping points, pedestrian 

underpasses, carports and bicycle parking areas.

TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICAL SPECIFICATIONS

108 Wp ( monokrystalický ) // 108 Wp ( monocrystalline )

~20 % 

až 30 W ( dle zeměpisné polohy) //  

up to 30  W (depending on location)

160 lm / W

LiFePo4 12.8 V  40 Ah (512 Wh)

výška 0.86 m // height 0.86 m

Solární výkon / Solar output

Účinnost solárního panelu / Solar module efficiency

LED / LED

Účinnost LED / LED efficiency

Baterie / Battery

Rozměry / Dimensions

Více informací / more details              www.visiocom.cz
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S účinností 20%  dosahují naše

vysoce výkonné solární panely  

nejvyšších hodnot. Naše vertikální

360° umístění garantuje příjem   

energie bez výpadků za všech  

povětrnostních podmínek.

With an efficiency of 20%,   

our high performance solar

modules achieve the highest  

values. The vertical 360° orientation

guarantees fail-safe energy input

in all weather conditions.

Vlastní design a konstrukce LED

s certifikovanou účinností dosahující   

hodnoty 172 lm/W. 

Optické možnosti viz strana 37 / 38

The LED, with own design and  

construction, has a certified efficiency 

of 172 lm/W.

Optics see page 37 / 38

Pro dosažení co nejlepší účinnosti 

je v závislosti na zeměpisné poloze

použita řídící jednotka s MPPT 

technologií s nastavením od 8Ah až

20Ah. Speciální chytrá funkionalita 

umožňuje prodloužení autonomního 

provozu až o 40%.

In order to achieve the best possi- 

ble efficiency, depending on the la-

titude a controller between 8 Ah up 

to 20 Ah or rather  with MPPT tech-

nology is used. The special smart 

function allows the autonomy peri-

od to be increased by 40%.

Baterie LiFePo4, která je umístěna 

v solárních svítidlech přímo v těle 

sloupu pod úrovní země tak, aby 

pracovala v optimálních teplotních  

podmínkách a bylo dosaženo dlouhé 

životnosti.

The LiFePo4 battery ist mounted 

inside the pole, below ground, to 

maintain optimum temperature 

conditions for long life service.

 

SOLÁRNÍ MODUL SOLAR MODUL 

LED LED 

BATERIE BATTERY

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CONTROLLER

Made with love to nature



Časové nastavení je programovatelné na základě 

Vašich individuálních požadavků. Přeprogramování  

je díky bezdrátovému ovládání kdykoli možné a 

zcela bezproblémové.

The time management system can be  

programmed to suit your individual needs. It can 

be reprogrammed easily at any time by remote  

control.

Jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti  

složitých výkopových prací, kdykoli demontovatelné.

Quick and easy to install with no excavation 

work and can be moved at any time as required.

 

Pohybové čidlo je optimální řešení pro případy, 

kdy je dočasně používání jedno samotné svítidlo. 

(Detekční zóna cca. 7m)

Více informací na straně 35 / 36 Radar detection see page  35 / 36

A motion detector is the perfect solution if only 

one solar light needed temporarily.

(detection area appr. 7m)

Díky high-end komponentám je první údržba 

doporučena nejprve po uplynutí 10 roků.

S opcionální hybridní technolgií je možné 

kombinovat stávající elektrickou síť se  

solárními svítidly a získat možnost využití 

obou technologií.  

Thanks to the high-end components, the first 

service is only required after 10 years.

Anyone who wants to optional combine the 

existing electricity grid with a solar light has the  

option of combining the two technologies.

Prostřednictvím nejnovější komunikační 

technologie mohou být údržbářské a servisní

úkony prováděny vzdáleně.

Maintenance and servicing can be car- 

ried out from any location in the future using  

state-of-the-art communication technology.

ČASOVÉ NASTAVENÍ TIME MANAGEMENT

ÚDRŽBA

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

MAINTENANCE

HYBRID TECHNOLOGY

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE WIRELESS TECHNOLOGY

FLEXIBILNÍ & SOBĚSTAČNÉ

RADAROVÁ DETEKCE RADAR DETECTION

FLEXIBLE & SELF SUFFICIENT

POHYBOVÉ ČIDLO MOTION DETECTOR

33 34
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Být vždy připraven je naše filozofie. Díky nasazení nejnovější radarové technologie, může být   

svítidlo ještě individuálnější a více personalizované pro potřeby konkrétního zákazníka.  

Díky této technologii rozpozná první solární svítidlo díky zabudovanému radaru, resp. pohybovému

senzoru pohybující se objekty podstatně dříve než běžné pohybové senzory, na základě tohoto 

jsou bezdrátově aktivována další solární svítidla na maximální výkon. Tímto systémem může být

jednotně řízen celá ulice či komunikace. Po uplynutí definované doby jsou všechna svítidla utlumena  

zpět na hodnotu základního nastavení. Výhodou jsou rozsáhlé možnosti nastavení svítidel dle   

konkrétních požadavků.

INTELIGENTNÍ SVĚTELNÝ MANAGEMENT

-   Méně rozptýleného světla díky přesnému řízení světelného toku

-   Světlo pouze tehdy, když je to potřeba

-   Prodloužení životnosti všech komponent

-   Maximální světelná účinnost s nízkým podílem UV-záření (ohleduplné ke hmyzu)

-   Inovativní a kvalitní

PERFEKTNÍ ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ – VÝHODY SYSTÉMU

Made with love to nature



Always keeping up with the times is our  philosophy. With the use of a new radar technology, light

can now be employed even more individually and in a more needs-oriented manner for customer. 

Using this technology, the first solar light senses moving objects more quickly than conventional 

motion detectors by using the integrated radar or PIR-Sensor. The subsequent solar lights are 

brought up to maximum output via radio signals. As a result the lighting of entire streets can be 

controlled uniformly. After a predefined period of time, all the lights are dimmed back down to the 

original default setting. The advantage is substantial adjustment of the light to suit the actual

requirements.

INTELLIGENT LIGHT MANAGEMENT

-  Less diffused light thanks to focussed light control

-  Light only when it is needed

-  Increases the lifespan of all components

-  Maximum light output with a low UV proportion (less harmful to insects)

-  Innovative and quality 

THE PERFECT ENERGY-SAVING SOLUTION – BENEFITS OF SYSTEM

35 36

detekční plocha auto 90 m //

vehicle detection range 90 m

detekční plocha chdec 20 m //

pedestrian detection range 20 m

Made with love to nature
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Výběr správné optiky má zásadní význam pro perfektní a optimální osvětlení dané světelné scény.. Abychom mohli 

našim zákazníkům nabídnout nejlepší možné řešení, je k dispozici na výběr velké množství dostupných optik.

Pouze díky možnosti výběru vhodné a ideální optiky je možné docílit splnění požadovaných norem osvětlen í

nebo požadavků zákazníka.

Choosing the right optics is of critical importance in order to set the scene perfectly for the available light. In order to be 

able to offer our customers the best solution for every lighting scenario, visiocom relies of a wide range of optics. Only 

with the choice of the ideal optics can a lighting scenario be implemented in compliance with the standards or to the 

satisfaction of the customer.

DWC 

park / place 360° park / way 65° path

SCL visio

VHODNÁ OPTIKA PRO KAŽDOU SITUACI 

THE RIGHT LOOK FOR EVERY LIGHTING SCENARIO

OPTIKY / OPTICS

 

park

path

OPTIKY / OPTICS 

  

pole

venus

sun
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Každý projekt má své vlastní podmínky a požadavky, které zvláště u projektu se solárními 

svítidly musí být zohledněny. Proto v případě potřeby pro naše zákazníky vypracujeme individuální 

světelně-technický výpočet. To umožní návrh optimálního a účinného osvětlení v příslušném projektu.  

sleuchtung möglich.

Every project has its realities and requirements which must be taken into account, in particular in 

the installation of solar lights. That’s why an individual lighting design is created for customers 

upon request. This allows for a perfect light design with efficient illumination.

OSOBITOST

INDIVIDUALITY

Made with love to nature
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visiocom s.r.o.

Smilova 307

530 02 Pardubice

Tel.: +42 (0) 774 127879 

info@visiocom.cz

www.visiocom.cz

VISIOCOM
For this and future generations


