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Dostępne od teraz w

Gotowy na słoneczne dni.

Lato jest tuż za rogiem. To idealny czas, aby przygotować ogród na bardziej słoneczne dni. 
Na przykład za pomocą odpornych na warunki atmosferyczne kabli lub gniazdek, które 
bezpiecznie zasilą wszystko, od grilla stołowego po głośniki - nawet jeśli znów będzie 
padać. Oświetlenie punktowe LED, które zapewnia niekończące się dni i chroni przed 
niebezpieczeństwem potknięcia lub włamywaczami. Albo z zegarami sterującymi,  
które zapewniają perfekcyjne wyczucie czasu.

Goobay 
Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 1,5 W
idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu,  
wiacie garażowej, schodach i drogach doprowadzających

•  modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
•  nie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A++) 

dzięki wysokiej jakości wbudowanemu polikrystalicznemu krzemowemu panelowi 
fotowoltaicznemu 0,7 Wp

•  inteligentny czujnik ruchu PIR – 3 tryby, automatyczne włączanie przy ≤ 30 luksach, 
kąt detekcji 120°, zasięg 2–6 m, wysokość montażu ≤4 m

•  bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835,  
12 diod z przodu, 2 z tyłu), zasięg widzenia 5-6 m

•  wbudowany na stałe akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/1200 mAh
•  IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
•  tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe,  

odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku

Czarny 45801 Retail Box

Biały 45802 Retail Box

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.pl/pl/cmp?q=Ready+for+the+summer+%7C+Garden+Essentials
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Goobay 
Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 3,2 W
idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu,  
wiacie garażowej, schodach i drogach doprowadzających

•  modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
•  nie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A++) 

dzięki wysokiej jakości wbudowanemu monokrystalicznemu krzemowemu panelowi 
fotowoltaicznemu 2,3 Wp

•  inteligentny czujnik ruchu PIR – 4 tryby, automatyczne włączanie przy ≤30 luksach
•  bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835,  

28 diod z przodu, 2 z tyłu)
•  wymienny akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/2000 mAh
•  IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
•  tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe,  

odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku

Czarny 45807 Retail Box

Biały 45808 Retail Box

Goobay 
Naświetlacz zewnętrzny LED, 30 W
rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, na podjeździe, 
w ogrodzie itp

•  technologia LED dla zapewnienia maksymalnej efektywności energetycznej (A+)
•  nadzwyczaj długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu 

światła LED
•  odporna na uderzenia i niewymagająca konserwacji obudowa z cynkowego 

odlewu ciśnieniowego
•  nadaje się do zastosowania na zewnątrz (IP65)
•  niewielka ilość wytwarzanego ciepła, brak ryzyka odniesienia obrażeń
•  regulowany uchwyt do montażu ściennego lub mocowania na statywie

Czarny 59003 Retail Box

Biały 59087 Retail Box

Goobay 
Naświetlacz zewnętrzny LED z czujnikiem ruchu, 10 W
rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, na podjeździe, 
w ogrodzie itp

•  technologia LED dla zapewnienia maksymalnej efektywności energetycznej (A+)
•  nadzwyczaj długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu 

światła LED
•  odporna na uderzenia i niewymagająca konserwacji obudowa z cynkowego 

odlewu ciśnieniowego
•  ochrona przed rozpryskami wody (IP44)
•  niewielka ilość wytwarzanego ciepła, brak ryzyka odniesienia obrażeń
•  regulowany uchwyt do montażu ściennego lub mocowania na statywie
•  opóźnienie WYŁ. Min. 10 s ± 5 do maks. 10 minut ± 2

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Gniazdo ogrodowe poczwórne
nadaje się specjalnie do użytku na zewnątrz budynku – bryzgoszczelne IP44

•  podwójne gniazdo z praktycznymi klapkami ochronnymi
•  wytrzymałe i bryzgoszczelne zgodnie ze standardem IP 44
•  mocowanie w ziemi za pomocą kołka
•  w zestawie przewód zasilania sieciowego (2 m)

Goobay 
Naświetlacz zewnętrzny LED z czujnikiem ruchu, 20 W
rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, na podjeździe, 
w ogrodzie itp

•  technologia LED dla zapewnienia maksymalnej efektywności energetycznej (A+)
•  nadzwyczaj długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu 

światła LED
•  odporna na uderzenia i niewymagająca konserwacji obudowa z cynkowego 

odlewu ciśnieniowego
•  ochrona przed rozpryskami wody (IP44)
•  niewielka ilość wytwarzanego ciepła, brak ryzyka odniesienia obrażeń
•  regulowany uchwyt do montażu ściennego lub mocowania na statywie
•  opóźnienie WYŁ. Min. 10 s ± 5 do maks. 10 minut ± 2

Goobay 
Kabel zasilający 10 m, Czarny
Gniazdo ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/4) > Wtyk ze stykiem ochronnym (typ F, CEE 7/7)

•  przedłużacz wykonany z ciężkiego przewodu gumowego z nasadką ochronną,  
wtykiem i złączem ze stykiem ochronnym

•  do stosowania na zewnątrz, stopień ochrony IP44
•  olejoodporny
•  Niskie naprężenia mechaniczne

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Łącznik kablowy 7,5 cm IP 68
do przeprowadzenia kabli w instalacjach zewnętrznych

•  dziecinnie prosty montaż
•  wodoszczelna puszka kablowa, idealna do instalacji elektrycznych 

na zewnątrz budynku
•  nadaje się do kabli o przekroju od 1,0 do 2,5 mm²
•  maksymalna obciążalność 450 V, 24 A
•  stopień ochrony IP 68

Goobay 
Łącznik kablowy 10 cm IP 68
do przeprowadzenia kabli w instalacjach zewnętrznych

•  dziecinnie prosty montaż
•  wodoszczelna puszka kablowa, idealna do instalacji elektrycznych 

na zewnątrz budynku
•  nadaje się do kabli o przekroju od 1,0 do 2,5 mm²
•  maksymalna obciążalność 450 V, 24 A
•  stopień ochrony IP 68

Goobay 
Łącznik kablowy/trójnik IP 68
do przeprowadzenia kabli w instalacjach zewnętrznych

•  dziecinnie prosty montaż
•  wodoszczelna puszka kablowa, idealna do instalacji elektrycznych 

na zewnątrz budynku
•  nadaje się do kabli o przekroju od 1,0 do 2,5 mm²
•  maksymalna obciążalność 450 V, 24 A
•  stopień ochrony IP 68

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Analogowy zegar sterujący IP44
precyzyjne i łatwe sterowanie urządzeniami elektronicznymi; do użytku 
na zewnątrz budynku

•  włącza lub wyłącza urządzenia nawet 48 razy dziennie co 30 minut

Goobay 
Cyfrowy zegar sterujący IP44
precyzyjne i komfortowe sterowanie urządzeniami elektronicznymi; nadaje się do 
zastosowań na zewnątrz budynku

•  idealny w przypadku powtarzających się zadań, np. do sterowania pracą rolet, 
akwariów i tablic reklamowych

•  10 programów sterujących w krokach co 1 minutę
•  16 różnych kombinacji dni tygodnia
•  wyświetlanie czasu w trybie 12- lub 24-godzinnym
•  gniazdo wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi
•  możliwy tryb pracy ciągłej
•  z akumulatorem do zasilania awaryjnego na ok. 4 dni, w przypadku braku prądu  

lub odłączenia gniazda nie ma konieczności ponownego programowania

Goobay 
Listwa zasilająca; bryzgoszczelna 3 m
3 gniazd ze stykiem ochronnym z klapkami ochronnymi do użytku na zewnątrz budynku

•  wytrzymała obudowa z solidną ramą i otworami do montażu na ścianie
•  z klapkami ochronnymi i podświetlanym włącznikiem
•  zabezpieczenie przed dziećmi / zabezpieczenie przed dotknięciem
•  wtyk prosty ze stykiem ochronnym
•  gniazda umieszczone pod kątem 45°
•  stopień ochrony IP44

Goobay 
Elektryczna packa na muchy
szybki i skuteczny sposób pozbycia się owadów

•  w przeciwieństwie do tradycyjnych pacek na muchy nie pozostawia plam ani części 
owadów

•  łatwe użytkowanie
•  napięcie 1000 V zapewnia skuteczną ochronę przeciw uciążliwym owadom
•  zasilanie 2 bateriami AA 1,5 V (w zestawie)

https://www.wentronic.com

