
UrbanSpark solárna
lampa s montážou na
vrchol stĺpa typu
„všetko v jednom“
UrbanSpark

Integrovaná solárna lampa s montážou na vrchol stĺpa s lítium-fosfátovými

batériami, vertikálne namontovaný monokryštalický solárny panel a nabíjačka

MPPT. Konštrukcia z lisovaného hliníka na zaistenie pevnosti a dlhej životnosti. K

dispozícii je osvetlenie ciest a ulíc a optika s montážou na vrchol stĺpa s výškou 4 m

a 6 m. Nabíjačka a batéria uložené vnútri stĺpa sú prístupné cez servisný otvor na

zjednodušenie údržby. Panely inštalované vertikálne na všetkých štyroch stranách

dokážu zachytávať slnečné svetlo po celý deň. Batéria s úrovňou krytia IP68 účinne

bráni poškodeniu v prípade ponorenia do vody.

Výhody
• Umožňuje osvetliť priestory bez prístupu k elektrickej sieti

• Elegantný dizajn

• Nenarúša krajinu, pretože nevyžaduje žiadne ukladanie káblov

• Úspora energie

• Šetrné k životnému prostrediu

Vlastnosti
• Vymeniteľná lítium-železo-fosfátová batéria s krytím IP68 prináša dlhú životnosť a

bezproblémovú prevádzku

• Ovládač nabíjania MPPT pre maximálnu výkonnosť

• Odolná konštrukcia z hliníkovej zliatiny zaistí odolnosť a dlhú životnosť.

• Vo výrobe nastavený profil stmievania na maximalizáciu času prevádzky
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Aplikácie
• Mestá

• Kancelárske budovy

• Parky

• Obytné štvrte

• Starobylé cesty

Versions

Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt 0 až +35 ºC

Umiestnenie batérie Inside UrbanSpark

Pole

Profil solárneho stmievania As per remote

controller

 
Schválenie a použitie

Krytie IP IP65

 
Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Konfigurovateľnosť Konfigurovateľné

 
Prevádzkové a elektrické

Súprava na pripojenie kábla Súčasť dodávky

 
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Poč. index podania farieb >70

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code Full Product Name Poč. náhradná teplota chromatickosti

01821402 BRP711 LED60/CW 44W 12V DM 6.0M 5700 K

01821602 BGP161 LED2500/NW 12V SD 4M 9006 4000 K

Mechanické časti a teleso

Order Code Full Product Name Farba

Celková

výška

Celková

dĺžka

Celková

šírka

01821402 BRP711 LED60/CW

44W 12V DM 6.0M

RAL

7043

161 mm 390 mm 595 mm

Order Code Full Product Name Farba

Celková

výška

Celková

dĺžka

Celková

šírka

01821602 BGP161 LED2500/NW

12V SD 4M 9006

RAL

9006

265 mm 578 mm 578 mm
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alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom
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