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"Eğitim, dünyayı 
değiştirmek için 

kullanabileceğiniz 
en güçlü silahtır.

- Nelson Mandela  



* Merkez ofis Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nde.

* U.K, Güney Afrika, Nijerya ve Hong Kong’da ofisleri bulunmaktadır

* 74+ den fazla ülkede Distribütörlükler

* Güneş enerjili tüketici ürünlerinde geniş ürün çeşitliliği 

* İngiltere'de tasarlanan tüm ürünler üstün kalitededir

* Tüm ürünler uluslararası garantilidir

* Çin, Dubai, Güney Afrika ve Nijerya’da mevcut hazır stokları 

bulunmaktadır

* Son derece uygun fiyatlarda



Bir tek şarj ile 60-90 saat ışık Everlight
Tek bir şarjla 60-90 saat ışık
Everlight hiç şüphesiz Dünyanın en harika güneş ışığıdır. En yeni çıkan 
pili ve LED teknolojisini kullanarak 36 lümen üzerinde ışık alır. Işık, tek 
bir şarjla 90 saate kadar yanar.

Entegre kol, ışığın çeşitli pozisyonlarda kullanılmasını sağlar. Yeni Li-on 
piller 1500 defadan fazla şarj edilebilir; bu da en az ömrü 5 yıl sürecek 
demektir. Bu gerçekten yaşam değiştiren bir ışıktır.

Ürün Özellikleri
* 1700 mAh şarj edilebilir alkalin pil x 2 adet 
* Yüksek / Düşük ışık modu 
* Işık yoğunluğu 36 lümen
* 65mm x 65mm 0.5W güneş paneli 
* Pil ürün ömrü 5 yıl

http://tureng.com/search/%C3%B6mr%C3%BC vefa etmek


mum STIX
Tek bir şarjla 30 saat ışık
Solar mumlar asla sönmez ve farklı
odalara taşınabilir. 

* Solar çubuk mumlar 
• Solar çubuk mumlar telefon 

şarjı ile birlikte 

Hayatınızı aydınlatan mumlar
Solar mumlar hiç bir zaman sönmezler. Solarway tarafından uygun 
fiyatlı ve düşük maliyetli ışık getirmek için tasarlanan benzersiz 
aydınlatma çözümü. Bu benzersiz aydınlatma çözümü herkese 
güvenli, temiz ve süper parlak ekonomik aydınlatma getiriyor.

Ürün Özellikleri
* 30 saat ışık 
* 18 lümen / mumlar 
* 0.5W güneş paneli 
* Süper parlak LED’ler

Mum başına 
30 saat ışık

24 lümen
/ mum

http://tureng.com/search/d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk maliyetli


60 saat ışık

Solar Ödev Lambası
Tek bir şarjla 60 saat ışık
Güneş Enerjili Ödev Lambası, hiç şüphesiz kendi ürün kategorisi 
içinde en iyi performans gösteren üründür. En yeni çıkan pil ve LED 
teknolojisi ışık kullanarak, tek bir şarjla 60 saat boyunca kuvvetli bir 
şekilde aydınlatmaya devam edecektir.

Yüksek performans LED özellikleri güçlü 40 lümen ışık yoğunluğu 
sağlar. Yeni Li-ion piller 1500 defa üzerinde şarj edilebilir bu da 
ürüne en az 5 yıl kullanım süresi veriyor.

Ürün Özellikleri
* 1700 mAh Şarj edilebilir alkalin pil
* Yüksek / Düşük ışık modu 
* 40 lümen ışık yoğunluğu 
* 65mm x 65mm 0.5W güneş paneli 
* Pil ürün ömrü 5 yıl 
* Çok yönlü, çok fonksiyonlu ayaklı / kollu

60 saat
LED ışık

40 Lümen

http://tureng.com/search/son %C3%A7%C4%B1kan
http://tureng.com/search/kullan%C4%B1m s%C3%BCresi


Solar Ödev Lambası Tek bir şarjla 60 saat ışık



Solar Yardımcı Işık
Tek tam dolu şarjla 24 saat süren kesintisiz ışık.
Solarway yardımcı Işık çalışma masası ve okuma için mükemmel bir 
ışıktır. En son pil ve LED teknolojisini kullanarak tek bir tam şarjla 24 
saate kadar ışık verecektir.

Süper performans LED’ler 40 lümen ışık ortaya çıkararak, entegre ayak ve 
döner kafa ışığın çeşitli pozisyonlarda kullanılmasına izin verir. Piller 1500 
defadan fazla şarj edilebilir; Bu da ürün ömrü en az 5 yıl sürecek 
demektir. Bu gerçekten hayat değiştiren bir ışıktır.

Ürün Özellikleri

* 1 süper parlak LED 30 lümen ışık verir 
* Harici güç şarjı için dahili DC Jack portu
* 5500-6000K ışık renk ile 24 saat ışık-zamanı
* Şarj gösterge ışığı 
* Kullanıcının güneş paneli ve ışık açısını      

ayarlamasına izin veren hareketli eklemler ile  
metal ayak. 

Performans

24 saat
LED ışık

40 Lümen



Solar Fener Telefon şarj cihazı ile
Tek tam dolu şarjla 20 saat süren kesintisiz ışık

Çok amaçlı güç kaynağı
Solar Güneş Feneri telefon şarj özelliği telefonların şarj edilmesini sağlar. 24 LED 170 
lümen üzerinde ışık verir. Bizim tasarımlarımızın tümü cep telefonu şarjı için özel 
atanmış devreler, bugün piyasadaki en pahalı telefonların güvenli şarj korumasını 
garanti etmektedir.

Biz iç şarj akülerine güneş panelinden maksimum güç aktarılmasını sağlıyoruz. Mono 
Kristal paneller 3000 mAh pil güç transferini sağlayarak tam optimum kullanımı için 

ürünün sadece 8 saat doğrudan güneş ışığında şarj edilmesi yeterlidir. 

Ürün Özellikleri
* Yüksek / Düşük ışık modu
* Zemin ve tavan lambası özelliği
* Su geçirmezlik özelliği 
* Özel tahsis edilmiş cep telefonu şarj devresi
* 3400 mAh Li-on pil 
* Pil seviyesi göstergesi

Performans

20 saat
LED ışık

170
Lümen

1 saat
şarj

1 X USB
Bağlantısı



Solar Fener Telefon şarj cihazı ve FM Radyo ile
Tek tam dolu şarjla 20 saat süren kesintisiz ışık

Çok amaçlı güç kaynağı
Bu güneş Feneri çift telefon şarj özelliğine sahip olup 2 telefonu aynı anda şarj 
edilmesini sağlar. 24 LED 170 üzerinde lümen ışık verir, ana üniteden ayrı kullanmak 
için diğer 40+ lümen ışık veren çıkarılabilir kapaklı fener özelliği ile.

Bizim tasarımlarımızın tümü cep telefonu şarjı için özel atanmış devreler, bugün 
piyasadaki en pahalı telefonların güvenli şarj korumasını garanti etmektedir. Biz iç şarj 
akülerine güneş panelinden maksimum güç aktarılmasını sağlıyoruz. Mono Kristal 
paneller 3000 mAh pil güç transferini sağlayarak tam optimum kullanımı için ürünün 
sadece 8 saat doğrudan güneş ışığında şarj edilmesi yeterlidir.

Ürün Özellikleri

20 saat
LED ışık

248
Lümen

1 saat
şarj

1 X USB
Bağlantısı

* Yüksek / Düşük ışık modu
* Zemin ve tavan lambası özelliği
* Ek aydınlatma için Çıkarılabilir kapak 
* Çoklu telefon şarj soketleri 
* iPhone dahil akıllı telefon şarjı 
* FM Radyo
* Özel tahsis edilmiş cep telefonu şarj devresi 
* 4300 mAh Li-on pil 
* Pil seviyesi göstergesi

Performans



13 saat
LED ışık

150
Lümen

1 saat
şarj

1 X USB
Bağlantısı

Performans

Solar Fener Entegre Güneş Paneli + cep telefonu şarj cihazı ile 
Tek tam dolu şarjla 13 saat süren kesintisiz ışık

Parlak, emniyetli oda feneri telefon şarj fonksiyonu ile, 11 saat direkt 
güneş ışığında / 60.000 lux olarak şarj süresi.

Solarway fener size geleneksel masaüstü fenerini asılı oda ışığına 
dönüştürme imkanı verir ve telefon şarjı için USB portu ile birlikte 
geliyor.

Ürün Özellikleri
*  20’li  LED'ler yüksek modda 150 lümen ve düşük modda75 lümen parlaklık verir
*  Harici güç şarjı için hem DC Jack girişi, araç şarj cihazı ve şarj ucu (3,5 mm DC Jack) ve  

Cep telefonu şarjı için (5V / 500mA)A tipi USB dışarı şarjı. 
* Entegre aşırı şarj, aşırı deşarj ve aşırı akım koruma devresi 
* 5500-6000K ışık renk ile 6.5 saat ışık-zaman yüksek modda ve 13 saat düşük modda
* Yüksek ve Alçak mod ışık anahtarı
* LED göstergesi ile dahili Batarya Kapasite Denetleme fonksiyonu 
* Suya dayanıklı tasarım, tüm bağlantı noktaları ve giriş bireysel kauçuk kapak  

koruması vardır 
* Giriş Koruma IP64



Solar Fener
Takılıp çıkarılabilir ışık, çift telefon şarjı ve FM Radyo 
Tek tam dolu şarjla 20 saat süren kesintisiz ışık 

Oda ışıklandırması

Tavana asmak için kulpu varGücünüz kontrolde

Ürün Özellikleri

* 3,7 V, 4300 mAh Li-ion pil
* Çift telefon şarj
* Tüm akıllı telefonları Şarj 
* 1.5W 100x60mm Güneş paneli
* Zemin ve tavan modu
* Ayrılmış Kapak 2. ışık kaynağına dönüştürür 
* Standart kablolar ve konektörler 
* Konnektörleri şarj etmek için USB bağlantı  

noktaları 
* Güneş paneline bağlantı için DC Jack

Pilin tamamen şarj edilmesi için 
8 saat güneş ışığı 

4300 mAh pil kapasitesi

1.5W Güneş paneli kapasitesi



70 saat
LED ışık

36
Lümen

Performans

H2 Solar Glow (Işıldak)
Tek tam dolu şarjla 70 saat süren kesintisiz ışık

Dayanıklı ve verimli, Solar Işıldak mükemmel bir aile ışığıdır. En son 
pil ve LED teknolojisini kullanarak, tek bir tam dolum şarjla 70 saate 
kadar ışık yakarsınız.

Süper performanslı LED’ler 36 lümen ışığı getirir ve entegre kol ışığın 
çeşitli pozisyonlarda kullanılmasına izin verir.

Ürün Özellikleri

* 6 süper parlak LED 36 lümen ışık verir 
* Harici güç şarjı için dahili DC Jack girişi
* 5500-6000K ışık renk ile 70 saat ışık-zaman 
* Şarj gösterge ışığı 
* Tavana monte etmek için plastik kanca



70 saat
LED ışık

36
Lümen

Performans

H1 Solar Glow Plus (Işıldak)
Dayanıklı ve verimli, Solar Işıldak mükemmel bir aile ışığıdır. En son pil ve 
LED teknolojisini kullanarak, tek bir tam dolum şarjla 12 saate kadar ışık 
yakarsınız. 

2 adet Süper parlak LED’ler 100 lümen ışık verir ve entegre kol ışığın çeşitli 
pozisyonlarda kullanılmasına izin verir.

Ürün Özellikleri
*  2 süper parlak LED 100 lümen ışık verir 
* Harici güç şarjı için dahili DC Jack girişi 
* 5500-6000K ışık renk ile 12 saat ışık-zamanı 
* Şarj gösterge ışığı
* Tüm cep telefonları ve çoğu akıllı telefon şarjı
* Tavana monte için plastik kanca



Tüm aydınlatma zorluklarının üstesinden 
geliyoruz

Yüksek enerjili oda
aydınlatma ve telefon şarjı

Mum tipi masaüstü 
aydınlatma

Çok yönlü 
okuma ışıkları

Ürün yelpazemiz kırsal hayatın bütün zorluklarının üstesinden gelmek için 
tasarlanmıştır. Bunlar uzun ömürlü, dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ama en 
önemlisi uygun maliyet etkin olurken en yüksek performans seviyelerine sahip 
şekilde tasarlanmıştır.



Yenilikçi Seri Telefon şarj çözümleri

Akıllı Telefon Şarjı

Mobil Telefon 
Şarj İstasyonu 

Güneş Enerjili Kiosk 
Telefon Kulübesi



Cep telefonu şarjı güç teslimi

Yeni

Solar Mobil Şarj
Cep telefonu kullanıcıları için entegre güç çözümü

Solar Şarj optimum verim ile cep telefonu şarj etmek için 
dizayn edilmiştir. Entegre pil denetleyicisi solar şarj cihazı 
tamamen şarj olduğunda kullanıcının bilmesini sağlar. 
Gelişmiş devre tasarımı en iyi sonuçlar için telefona üretilen 
gücün maksimum transferini sağlar

Performans

2 saatte Akıllı
telefon şarjı

USB 
Konnektörler

10 saat
ünite şarjı

2000 mAh 
Pil kapasitesi

Ek okuma
lambası

Akıllı
telefon Şarjı



Solar şarj klübesi

Kendiliğinden monte edilen Güneş enerjili şarj klübesi.

The Solarway mobil telefon şarj klübesi kutu içinde bir işletmedir. (Ticarethanedir) Eşsiz bir fırsat 
markalı olması, hazır cep telefonu şarj klübesi ile güneş enerjili ürünlerde stokta geniş bir yelpazede 
ürün seçeneği arasında radyolu ve cep telefonu şarjlı güneş enerjili fenerler, taşınabilir güneş 
enerjili cep telefonu şarj cihazları bulunmaktadır.

Kiosk ayrıca şebeke kontörleri satmak için kullanılabilir, mobil para havale merkezi olarak ve hatta 
bir operatör mağazası olarak kullanılır. Düz paket kiosk bir güneş enerjili cep telefonu şarj istasyonu 
ile geliyor, inşa edilmiş ve birkaç saat içinde faaliyete geçebilir. 



GÜNEŞ ENERJİLİ KIOSK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

* Tam anodize aluminyum yapısal çerçeve 
* Galvanizli güvenlik çit ile ön satış sayaç açma 
* Kilitli tam boy güvenlik kapısı
* Alüminyum havalandırma penceresi 
* Önceden yüklenmiş güneş paneli montaj aparatı 
* 2 LED ışık ile donatılmış, biri içte ve biri dışta 
* Büyük dış paneller marka ve reklam uygulamak için

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Boyutu: 1.9 x 1.9 x 2.3m
* 50mm XPS SIP Duvar ve Tavan paneli 
* Takviyeli kaburga ve vinil karo yüzeyi ile 50mm 

XPS döşeme paneli



KÜRESEL TANINMA
Yeşil Teknoloji kategorisinde ödüllendirildi

Telecoms.com Ödülleri küresel iletişim sektörü ile 
piyasadaki önemli ve kilit rol oynayan oyuncuların 
(firmaların) geniş kapsamlı başarılarını kutladı.

Yeniliği ve mükemmelliği kabul edilerek, 4 Aralık’ta 
Londra'da düzenlenen etkinlikte Solarway Mobil Telefon 
Şarj Kiosk Klübesi’ne Yeşil Teknoloji kategorisinde 'Highly 
Recommended' (şiddetle önerilen ürün) ödülü verildi.



Mükemmel Gelir Elde Etme Fırsatları Çoklu Telefon Şarj İstasyonu
şarjı kazançlı yapar

Bir mobil cep telefonu şarj hizmeti yüksek büyüme 
potansiyeli ile çok kazançlı olabilir. Bu, kurulu işletmeler 
veya bireyler için gelir yaratmak için ve hem kentsel hem 
de kırsal alanlarda yerel halk için çok gerekli, ihtiyaç 
duyulan hizmeti sağlamaktadır.

Ürün Özellikleri

* Güneş Şarj Ünitesi
* 65W tam hava korumalı güneş paneli
* Panelinden 5M bağlantı kablosu 
* 14 adet kilitlenebilir dolaplar
* iPhone dahil tüm cep telefonları için Şarj bağlantı noktaları
* Operatörlerin kullanım için kendi LED ışığı

Performans
* Güneş Paneli: 15V, 4.4a çıkışı
* 5 saat Tam şarj (Güneş) 
* 7 saat Tam şarj (AC)



KÜRESEL TANINMA
Afrika En iyi Cihaz Ödüllü

Yüksek derecede cesaret verici ve gerçek dünya standartlarında olan Afrika Com 
Ödülleri, tüm Afrika kıtasının genelinde dijital ekosistemde yer alan yenilikleri 
kabul ve tasdik eder. derece cesaret verici ve gerçekten dünya standartlarında 
olduğunu, tüm Afrika kıtasının genelinde dijital ekosistemde yer alan yenilik tanır. 
Bu, inovasyon liderlerini ve gelişmekte olan piyasaların ihtiyaca cevap veren yeni 
teknoloji  ve hizmetlerin öncülerini ödüllendirmektedir.

Solarway Mobil Şarj istasyonu yakın zamanda 12 Kasım 2014 tarihinde Cape 
Town'da düzenlenen son derece prestijli Afrika Com ödüllerinde ödül 'Afrika'nın En 
İyi Cihazı' ödülünü kazandı.

Cihaz alanında bir lider ve yeni teknolojinin öncüsü olup, milyonlarca insanın 
telefonlarını herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde şarj etme olanağı 
sağlayacaktır ve böylece dünya genelinde kesintisiz iletişim sürdürülür.



Solar Radyo
Solarway Radyo güncel haberler, eğlence ile ve aynı zamanda 
bir acil durum aydınlatması olarak kullanılmak için mükemmel 
bir ortaktır.

AM-FM radyo, saat ve 3 LED ışıkları ile, kullanışlı ve olmazsa 
olmaz bir el cihazıdır. 

Ürün Özellikleri

* AM-FM Radyo ile Frekans kanalı / pil denetleyicisi / saat LCD ekran 
* Radyo frekans aralığı - AM: 520 -1710 KHz; FM: 87-108 MHz 
* Kontrol düğmesi: / AŞAĞI AM / FM seçme anahtarı, Cilt UP, KAPALI 

Radyo AÇIK / Fener ON / OFF 
* Dahili 3LED’li El feneri düşük modda 10lm yoğunluğunda ve yüksek 

modda 20lm yoğunluğunda ışık verir
* Hem Güneş hem USB şarj desteği ile harici şarj için DC şarj girişi 

bağlantı noktasıyla Kulaklık bağlantısı için LED şarj göstergesi 3.5mm  
ses çıkışı      

* Güneş şarj süresi: 8 saat tam güneş ışığı
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