Lighting

Phạm vi đầy đủ các
đèn đường chạy năng
lượng mặt trời được
kết nối và có thể cấu
hình với công suất tối
đa 24000 lumen.
Đèn RoadFlair Gen 4.0 Solar
Phạm vi toàn diện các đèn đường chạy năng lượng mặt trời với công suất từ 5000
lumen đến 24000 lumen, với hiệu suất 170 lm/w cùng khả năng lựa chọn các phiên
bản kết hợp. Phù hợp với đường lớn, đường cao tốc và khu đỗ xe. Có khả năng điều
chỉnh độ sáng và công suất tải có thể cấu hình.

Lợi ích
• Đưa ánh sáng đến những khu vực không có điện
• Thân thiện với môi trường
• Tiết kiệm năng lượng
• Hiệu suất cao giúp giảm chi phí trên mỗi điểm sáng bằng cách giảm kích cỡ pin và
bảng nắp
• Bảo vệ cảnh quan vì không yêu cầu đào đất để lắp đặt dây cáp
• Thiết kế bền vững với thời gian
• Tính năng Smart city ready (phục vụ thành phố thông minh) cho thành phố bền
vững
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Tính năng
• Hiệu suất chiếu sáng cao đạt 170 lm/Watt.
• Có khả năng điều chỉnh độ sáng và công suất tải có thể cấu hình
• Tương thích với nhiều loại pin ( LiFePO4, LMLA GEL)
• Chất liệu nhôm đúc áp lực mang đến sự chắc chắn và khả năng điều chỉnh nhiệt
tuyệt vời
• Có sẵn ở cả phiên bản độc lập với lưới điện và phiên bản kết hợp

Ứng dụng
• Đường cao tốc
• Đường phố
• Đường bộ
• Bãi đỗ xe

Phiên bản

Cơ khí và bộ vỏ

Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép

-30 đến +50°C

Order Code

Full Product Name

Chiều dài tổng thể

Vị trí ắc quy

Outside Luminaire

911401815702

BRP392 LED80/CW 50W DM SD 12.5M

492 mm

Hồ sơ điều chỉnh độ sáng năng lượng

Configurable

911401815802

BRP393 LED150/CW 90W DM SD 12.5M

651 mm

911401815902

BRP394 LED240/CW 150W DM SD 12.5M

870 mm

mặt trời

Phê duyệt và Ứng dụng
Mã bảo vệ chống xâm nhập

IP66

Điều khiển và thay đổi độ sáng
Có thể điều chỉnh độ sáng

Có

Khả năng đặt cấu hình

Cấu hình được

Thông số vận hành và điện
Bộ kết nối cáp

Có đi kèm

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu

5700 K

Chỉ số hoàn màu ban đầu

>70

Cơ khí và bộ vỏ
Chiều cao tổng thể

86 mm

Chiều rộng tổng thể

295 mm
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