
Gamă de aparate de
iluminat stradale
solare cu până la
12.000 lumeni.
Lampă stradală solară universală SmartBright

Aparat de iluminat stradal solar integrat ce conține bateria cu ferofosfat de litiu,

panoul solar și încărcătorul, încorporate în aparatul de iluminat. Sursa LED înclinabilă

independent și suportul de montaj pe stâlp permit orientarea fasciculului luminos

către stradă și a panoului solar către soare. Senzor de mișcare cu microunde pentru

a optimiza autonomia bateriei.

Beneficii
• Aduce lumină în zonele fără acces la rețeaua electrică

• Economisește energie

• Păstrează peisajul pentru că nu necesită șanțuri pentru cablare

• Soluție prietenoasă cu mediul, ecologică

• Construcție robustă pentru o durată lungă de viață

Caracteristici
• Randament luminos ridicat de până la 150 lm/W, pentru a maximiza performanța

bateriei

• Baterie cu ferofosfat de litiu, care poate fi înlocuită, pentru o durată lungă de viață

și operațiuni fără bătăi de cap.

• Controler de încărcare MPPT pentru eficiență maximă

• Sursa LED înclinabilă independent și suportul de montaj pe stâlp permit

orientarea fasciculului luminos către stradă și a panoului solar către soare

• Profil de reglare a intensității luminoase setat din fabrică și senzor cu microunde

pentru a maximiza timpul de funcționare.
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Cerere
• Drumuri din clasele A și B

• Zone rurale

• Iluminat pentru parcuri și alei pietonale

• Activități industriale, birouri, școli

• Centre comerciale, campusuri corporative, piețe
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