
STT HÌNH MINH HỌA MODEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LED hoa 

trang trí-

NLMT

LED HOA TRANG TRÍ, dùng trang trí tiểu cảnh, sảnh..1

Công suất đèn: 20w

Solar Panel: 9v 7w

Pin: Lithium-Ion 6.4V 4AH

Thời gian sạc: 6-8 hours

Thời gian sử dụng: 20-24 hours

Độ sáng: 100 lm/w
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Cảm biến hồng ngoại

NLMT-PZ20

ĐÈN ĐƯỜNG LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
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Lắp trục đường giao thông, 

chiếu sáng ngoài trời

NLMT-J100

- Công suất đèn: 100W.

- Pin sạc: 3.7V.

- Độ sáng: 3600 lumen.

- Ánh sáng đèn: màu trắng.

- Cảm biến ánh sáng tự động kích hoạt vào 

buổi tối.

- Thời gian sạc điện: 8 giờ dưới ánh sáng.

- Tiêu chuẩn chống nước: IP65 (Lắp đặt được 

ngoài trời).

- Công suất đèn: 60W.

- Pin sạc: 3.7V.

- Độ sáng: 3600 lumen.

- Ánh sáng đèn: màu trắng.

- Cảm biến ánh sáng tự động kích hoạt vào 

buổi tối.

- Thời gian sạc điện: 8 giờ dưới ánh sáng.

- Tiêu chuẩn chống nước: IP65 (Lắp đặt được 
Lắp trục đường giao thông, 

chiếu sáng ngoài trời

NLMT-J60
3



5

Lắp trục đường giao thông, 

chiếu sáng ngoài trời

NLMT-J150

- Công suất đèn: 150W.

- Pin sạc: 3.7V.

- Độ sáng: 3600 lumen.

- Ánh sáng đèn: màu trắng.

- Cảm biến ánh sáng tự động kích hoạt vào 

buổi tối.

- Thời gian sạc điện: 8 giờ dưới ánh sáng.

- Tiêu chuẩn chống nước: IP65 (Lắp đặt được 

ngoài trời).ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

6
Lắp trong nhà 

hoặc ngoài trời, chiếu 
cho bảng quảng cáo, nhà 

xưởng...

NLMT-TH20

Công suất 20W - Ánh sáng trắng

Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời

Pin dung lượng 6.000 mAh

Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục

Chống nước tiêu chuẩn IP-67

Cảm biến ánh sáng: Tự động bật ban đêm, tắt 

ban ngày

Có điều khiển từ xa tiện lợi và thông minh



7 NLMT-TH40

Công suất 20W - Ánh sáng trắng

Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời

Pin dung lượng 6.000 mAh

Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục

Chống nước tiêu chuẩn IP-67

Cảm biến ánh sáng: Tự động bật ban đêm, tắt 

ban ngày

Có điều khiển từ xa tiện lợi và thông minh

8 NLMT-TH60

Công suất 60W - Ánh sáng trắng

Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời

Pin dung lượng 16.000 mAh

Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục

Chống nước tiêu chuẩn IP-67

Cảm biến ánh sáng: Tự động bật ban đêm, tắt 

ban ngày

Có điều khiển từ xa tiện lợi và thông minh

9 NLMT-TH100

Công suất 100W - Ánh sáng trắng

Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời

Pin dung lượng 36.000 mAh

Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục

Chống nước tiêu chuẩn IP-67

Cảm biến ánh sáng: Tự động bật ban đêm, tắt 

ban ngày

Có điều khiển từ xa tiện lợi và thông minh



ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỔNG NHÀ

Công suất 150W - Ánh sáng trắng

Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời

Pin dung lượng 50.000 mAh

Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục

Chống nước tiêu chuẩn IP-67

Cảm biến ánh sáng: Tự động bật ban đêm, tắt 

ban ngày

Có điều khiển từ xa tiện lợi và thông minh

10 NLMT-TH150

9 NLMT-TH100

Công suất 100W - Ánh sáng trắng

Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời

Pin dung lượng 36.000 mAh

Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục

Chống nước tiêu chuẩn IP-67

Cảm biến ánh sáng: Tự động bật ban đêm, tắt 

ban ngày

Có điều khiển từ xa tiện lợi và thông minh



Chất liệu đèn: Hợp kim ngoài trời

Số lượng đèn Led: 01 Led siêu sáng 3

Màu sản phẩm: Đen, Vàng đồng

Màu sắt đèn Led: trắng, xanh biển, vàng, đổi 7 

màu

Pin sạc : 3.7V 6600MAH

Thời gian chiêu sáng: 10-12h/đêm

Thời gian sạc : 6-8h/ngày

Công suất pannel : 5W

Công suất led : 3W

25cmx25cmx38cm

Dùng cổng ngoài trời

11 NLMT-CONG


