
SONLUX POWERDISK 
OŚWIETLENIE POLA AKCJI  

 

 

 
PowerDisk to wysokoefektywne i bezobsługowe 
źródło światła o dużej mocy, które doskonale 
sprawdza się jako oświetlenie pola akcji. Bardzo 
solidna i wytrzymała, wykonana ze stali 
nierdzewnej, aluminium oraz polikarbonu, szczelna 
obudowa sprawia, że PowerDisk jest odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych 
oraz uszkodzenia mechaniczne – co potwierdza odpowiednio klasa szczelności IP65 oraz klasa 
odporności mechanicznej IK10 (odporność na uderzenie młotkiem o masie 5,0 kg z wysokości 40,0 
cm). Wszystko to sprawia, że PowerDisk może pracować nawet w najtrudniejszych warunkach bez 
obawy o uszkodzenie, a producent na swoje produkty udziela 5 lat gwarancji.  
 



Źródłem światła zastosowanym w PowerDisk są 
najnowszej generacji diody LED, które są 
wysokowydajne i oszczędne, urządzenie może 
pochwalić się prawie najwyższą  klasa energetyczną 
A++. Dzięki wewnętrznemu systemowi chłodzenia 
oświetlenie jest bezobsługowe i nie wymaga 
dodatkowego czasu na rozgrzanie lub 
wychłodzenie.  

 

Sterowanie pracą PowerDisk odbywa się za pomocą przycisku regulacji jasności lub dedykowanej 
aplikacji i modułu Bluetooth. 

 

 

 

Kompaktowa budowa, wygodny uchwyt oraz system mocowania do statywów sprawiają, że 
PowerDisk jest poręczny i daje szerokie możliwości użycia, zarówno jako niezależna najaśnica 
zamontowana na statywie jak również jako lampa dużej mocy zamocowana w podwieszeniu np. na 
drabinie czy podnośniku. 

 

 

Wszystko to wraz z szeroką gamą dostępnych akcesoriów 
dla PowerDisk sprawia, że jest do idealne rozwiązanie 
wszędzie tam gdzie występuje konieczność oświetlenia 
dużych powierzchni np. podczas działań ratowniczych czy 
na placu budowy. 

 



SONLUX 

TYP POWERDISK  
POWERDISK SMART 

CONTROL 
POWERDISK  + TORBA + 

ZAWIESIE 
POWERDISK + SKRZNIA 

+ ZAWIESIE 

Moc światła 
efektywna 

50 000 lm 50 000 lm 50 000 lm 50 000 lm 

Liczba diod 24 x LED 24 x LED 24 x LED 24 x LED 

Moc  400 W 400 W 400 W 400 W 

Długość 
przewodu 

10,0 m - żółty H07BQ-F 10,0 m - żółty H07BQ-F 10,0 m - żółty H07BQ-F 10,0 m - żółty H07BQ-F 

Odporność 
mechaniczna 

IK10 IK10 IK10 IK10 

Szczelność IP65 lub IP63 w 
zależności od ustawienia  

IP65 lub IP63 w 
zależności od ustawienia  

IP65 lub IP63 w 
zależności od ustawienia  

IP65 lub IP63 w 
zależności od ustawienia  

W
ym

iary 

Dł. 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 

Szer. 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm 

Wys. 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 

Masa ok 16,00 kg ok 16,00 kg ok 16,00 kg ok 16,00 kg 

Sterowanie 
jasnością TAK - przycisk TAK - przycisk + aplikacja TAK - przycisk TAK - przycisk 

Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 

Wtyczka 230 V E+F 
230 V E+F 

IP68 
230 V E+F 

230 V E+F 
IP68 

230 V E+F 
230 V E+F 

IP68 
230 V E+F 

230 V E+F 
IP68 

 

 

 

 

 

 


