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Kerti világítástechnika  

Az In-Lite BV holland vállalat a 1999-től  aktív szereplője a kerti világítástechnikai pi-
acnak. Az utóbbi évek innovatív mérnöki fejlesztéseinek köszönhetően megbízható, 
komplett és könnyen beépíthető rendszert alakított ki. A Technoconsult Kft. az In-Lite 
BV partnereként az idei évtől kizárólagos magyarországi forgalmazóként vesz részt a 
hazai terjesztésben. 

Az In-Lite kisfeszültségű 12V-os világítástechnikai rendszer minden eleme percek 
alatt, könnyen beépíthető, a kivitelezéshez semmilyen szakmai képzettségre nincs 
szükség. A teljeskörű működéshez szükséges összes kiegészítő elem a rendelkezés-
re áll. Minden fényforrás LED világítótesttel van ellátva, amivel alacsony fogyasztást 
és hosszú élettartamot biztosítanak. A fényforrások védettsége IP67-es. A gyártó min-
den termékre 5 év garanciát ad. 



Rendszer felépítése 

A rendszer vezérlővel egybe-
épített transzformátorból, ve-
zetékekből és lámpákból áll. A 
kábel fektethető burkolat alá 
vagy egyszerűen a földbe, 
nincs szükség semmilyen to-
vábbi védelemre. A lámpates-
teket az EASY-LOCK 
SYSTEM segítségével csatla-
koztathatjuk a gerincvezeték 
bármely pontjához, amik utó-
lag áthelyeztetők. 

Terméktípusok 

Az In-Lite termékei az egyszerű megkülönböztethetőség érdekében három méret sze-
rint csoportosíthatók: 

• Kis (1,5 m-ig tartó szórás) 
• Közepes (1,5 m-től 3,0 m-ig) 
• Nagy (5,0 m-nél nagyobb távolságokhoz) 

 
 
• Süllyesztett 

Ezen túl a beépítés szerint az alábbi típusok kaphatók: 

 
 

• Spot 

 
 

• Falra szerelhető 

 
 

• Szoliter 
 



A Szoliter termékek a föld feletti megvilágítást biztosítják, különböző ma-
gasságban és kialakításban. A megvilágítás iránya lehet függőleges vagy 
oldalirányú. Az állólámpák rögzíthetők burkolatra vagy közvetlenül a föld-
be leszúró tüske segítségével. A Szoliter lámpákkal megvilágítható járda, 
gépkocsi beálló vagy egyéb vonalszerű létesítmény. 

Szoliter termékek 

Falra szerelhető termékek 

A falra szerelhető termékekkel bejáratok, nyílászárók körüli területek, 
nagyobb falfelületek, teraszok világíthatók meg. Lépcsősor vagy egy 
hosszabb falfelület megvilágításával növelhetjük a biztonságérzetet 
vagy jó tájékozódási pontot biztosíthatunk. A fali lámpákat különböző 
magasságokban való elhelyezéssel más-más hangulatot teremthetünk. 

A süllyesztett világítótestek beépíthetők különböző burkola-
tokba, egyes esetekben közvetlenül a földbe. A termékek 
ütésálló burkolattal rendelkeznek, gépkocsival is át lehet haj-
tani rajtuk. Használatukkal különleges hangulatot teremthe-
tünk és kiválóan alkalmasak a különböző burkolatok szélei-
nek jelzésére, míg nappal, használaton kívül alig észrevehe-
tők. A burkolat kiépítése előtt, a tervezési fázisban érdemes 
a világítástechnika elhelyezését megtervezni a kívánt ered-
mény elérése érdekében. 

Süllyesztett termékek 

Spot termékek 
Az egyik legnépszerűbb kerti világítóberendezéssel ki-
sebb vagy nagyobb kerti tereptárgyat, bokrot, fát tu-
dunk megvilágítani. Egy világítótesttel is szép ered-
ményt tudunk elérni, de a csoportos telepítés ad igazán 
lenyűgöző látványt. A leszúró tüske segítségével egy-
szerűen elhelyezhető a földben, a világítás dőlésszögét 
pedig szabadon állíthatjuk. 



Kiegészítők  

A transzformátort a 220V-os hálózathoz dugvilla segítségével csatlakoztatjuk, 
míg a kisfeszültségű kábelt a transzformátornak erre a célra kialakított csatlako-
zójára kötjük. A transzformátorban helyezkedik el a vezérlő a következő funkci-
ókkal: on/off kapcsoló, időkapcsolóval ellátott fényérzékelő, amivel a működési 
órák számát tudjuk beállítani, valamint a vezérléshez 
opcióként mozgásérzékel ő köthető, mellyel tovább 
finomíthatjuk a működtetést. Az érzékelők 7 mp-es biz-
tonsági idővel működnek így elkerülve a fölösleges be-
kapcsolást, ha egy gépkocsi fénye vagy házi kedven-
cünk miatt az érzékelők pillanatnyi jelzést kapnának. 

A termékpaletta része egy speciális bevonattal rendelkező alacsony feszültségű kábel, amit az 
egyik végével a transzformátorhoz kell csatlakoztatni. A kábel fektethető burkolat alá, de közvetlenül 
a földe is. A kábelvég szabadon hagyható, nem kell zárt kört kialakítanunk. A speciális bevonatnak 
és az EASY-LOCK SYSTEM -nek köszönhetően a kábel bármely pontjára csatlakozhatunk anélkül, 
hogy a kábelt el kellene vágnunk. Az EASY-LOCK SYSTEM-nek köszönhetően a csatlakozást sze-
relés nélkül, pillanatok alatt elvégezhetjük. 

A mini-trafó segítségével egy-egy lámpát közvetlenül tudunk a háló-
zathoz csatlakoztatni, így nyújtva költséghatékony megoldást, ha egy 
különálló helyen is szeretnénk világítótestet elhelyezni. 



Miért válassza az In-Lite-ot? 

• 12V-os kisfeszültségen való működésnek köszönhetően biztonságos, egyszerűen 
kivitelezhető rendszerhez juthat. A kivitelezéshez nincs szükség szakképzettség-
re. 

• a LED fényforrások alacsony energiafelhasználást és a hosszú élettartamot bizto-
sítanak. 

• 5 év garancia 

• a teljes kialakításhoz szükséges minden rendszer-elemet biztosítunk 

• Az EASY-LOCK SYSTEM segítségével bárhol tudunk csatlakozni a vezetékhez 
így a kivitelezési megoldásainknak csak az ötleteink szabhatnak határt 

• a termék kiválasztásán túl tervezési és kivitelezési szolgáltatásainkkal is rendel-
kezésre állunk. 
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