
UrbanSpark
univerzální solární
lucerna na vršek
sloupu
UrbanSpark

Integrovaná solární lucerna na vršek sloupu s lithium-železo-fosfátovým

akumulátorem, vertikálně montovaným monosolárním panelem a nabíječkou MPPT.

Konstrukce z vytlačovaného hliníku je zárukou odolnosti a dlouhé životnosti. Na

výběr z optik pro venkovní osvětlení nebo osvětlení na vršek sloupu s výškou sloupu

4- a 6 metrů. Nabíječka a baterie jsou integrované do sloupu. Aby byla zajištěna

jednoduchá údržba, jsou dostupné přes servisní otvor. Vertikálně montované panely

na všech čtyřech stranách zachycují během dne sluneční světlo. Baterie se

specifikací IP-68 zabraňuje poškození v případě proniknutí vody.

Výhody
• Vnáší světlo do míst, kde není elektrická síť

• Elegantní design

• Nenarušuje prostředí, protože není třeba vysekávat vedení kabelů

• Úspora energie

• Ekologické

Vlastnosti
• Vyměnitelný lithium-železo-fosfátový akumulátor se specifikací IP-68 zajišťuje

dlouhodobou životnost a bezchybný provoz.

• Maximální účinnost na základě ovladače nabíjení MPPT

• Odolná konstrukce z hliníkové slitiny je zárukou odolnosti a dlouhé životnosti

• Profil stmívání nastavený z výroby pro maximalizaci doby provozu
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Aplikace
• Městské osvětlení

• Kancelářské komplexy

• Parky

• Residenční oblasti

• Tradiční uliční osvětlení

Versions

Application Conditions

Rozsah okolní teploty 0 až +35 °C

Umístění baterie Inside UrbanSpark

Pole

Profil solární regulace As per remote

controller

 
Approval and Application

IP kód IP65

 
Controls and Dimming

Regulovatelné Ano

Konfigurovatelnost Lze konfigurovat

 
Operating and Electrical

Sada pro připojení kabelu Součástí balení

 
Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční index barevného podání >70

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code Full Product Name Počáteční náhradní teplota chromatičnosti

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

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

Mechanical and Housing

Order Code Full Product Name Barva

Celková

výška

Celková

délka

Celková

šířka

01821402 BRP711 LED60/CW

44W 12V DM 6.0M

RAL

7043

161 mm 390 mm 595 mm

Order Code Full Product Name Barva

Celková

výška

Celková

délka

Celková

šířka

01821602 BGP161 LED2500/NW

12V SD 4M 9006

RAL

9006

265 mm 578 mm 578 mm
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