Lighting

Iluminação solar de
rua All-In-One de até
4.000 lúmens
Iluminação solar de rua Essential SmartBright AllIn-One
Iluminação solar de rua integrada com bateria de fosfato ferro lítio, painel solar e
carregador integrado na luminária. Suporte de montagem em poste opcional. Sensor
de movimento baseado em micro-ondas para otimizar a autonomia da bateria.

Benefícios
• Preserva a paisagem já que caminhos para cabos não são necessários
• Economiza energia
• Amigável ao meio ambiente
• Configuração fácil com controle remoto.

Características
• Controle remoto para selecionar o perfil de iluminação.
• Kit de montagem em poste opcional disponível.
• Alta eficiência de lúmens de até 160 lm/W.
• Sensor de micro-ondas para maximização do tempo de funcionamento.

Aplicação
• Jardins
• Passarelas

Avisos e Segurança
• Perfil de dimerização de fábrica juntamente com sensor de micro-ondas para ampliação do tempo de execução
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Dados sujeitos a alteração

Iluminação solar de rua Essential SmartBright All-In-One

Versions

Dados elétricos e de operação

Condições de aplicação
Intervalo de temperatura ambiente

0 a +45 °C

Order Code

Full Product Name

Amperes-hora da bateria

Potência de pico do painel

Local da bateria

Inside luminaire

911401827602

BRC010 LED20/765

8 Ah

8W

Perfil de regulação solar

As per remote

911401827702

BRC010 LED40/765

15 Ah

12 W

controller

Aprovação e aplicação
Código de proteção de entrada

IP65

Controles e dimerização
Regulável

Sim

Configurabilidade

Configurável

Dados elétricos e de operação
Tipo de bateria

Fosfato Ferro Lítio

Tensão da bateria

3.2 V

Tipo do controlador de carga

PWM

Tipo de painel

Policristalino

Tensão do painel

4.5 V

Desempenho inicial (compatível com IEC)
Temperatura de cor correlacionada

6500 K

inicial
Índice de reprodução de cor inicial

>70

Dados mecânicos e de compartimento
Altura geral

54 mm

Dados mecânicos e de compartimento
Order Code

Full Product Name

Comprimento geral

Largura geral

Order Code

Full Product Name

Comprimento geral

Largura geral

911401827602

BRC010 LED20/765

485 mm

230 mm

911401827702

BRC010 LED40/765

625 mm

250 mm
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Iluminação solar de rua Essential SmartBright All-In-One
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