Lighting

Đèn tường LED ngoài
trời, chạy bằng năng
lượng mặt trời
Đèn tường chạy bằng năng lượng mặt trời Essential
SmartBright
Đèn tường ngoài trời, chạy bằng năng lượng mặt trời, có pin lithium ferro phosphate
tích hợp bên trong, tấm thu năng lượng mặt trời, cảm biến chuyển động tích hợp,
chuyển đổi chế độ và đèn LED tích hợp trong vỏ nhựa ABS.

Lợi ích
• Dễ dàng tự lắp đặt
• Không cần đi dây
• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời.
• Cảm biến chuyển động để tối ưu hóa yêu cầu về pin và ánh sáng.
• Dễ dàng cấu hình theo nhu cầu của người tiêu dùng.

Tính năng
• Kết cấu tất cả trong một, có thể lắp đặt thiết bị bằng vít trên tường.
• Chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.
• Vỏ nhựa ABS cấp IP42.
• Cảm biến chuyển động PIR phát hiện chuyển động và tối ưu hóa tuổi thọ pin.
• Chuyển đổi công tắc để xem qua các chế độ vận hành.
• Pin LiFePO4 đi kèm trong bộ đèn.

Ứng dụng
• Vườn
• Lối đi
• Bãi đậu xe
• Chiếu sáng kiến trúc
• Phong cảnh
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Cảnh báo và An toàn
• Sản phẩm này bao gồm pin sạc cần được sạc đầy dưới ánh sáng mặt trời trước khi sử dụng.

Phiên bản

Thông số vận hành và điện

Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép

0 đến +45°C

Order Code

Full Product Name

Ampe giờ của ắc quy

Điện áp đỉnh của Panel

Vị trí ắc quy

Inside luminaire

911401828102

BWS010 LED50/765

0.8 Ah

0.5 W

Hồ sơ điều chỉnh độ sáng năng lượng

As per mode

911401828202

BWS010 LED100/765

1.2 Ah

0.75 W

mặt trời

switch

911401828302

BWS010 LED300/765

2 Ah

1.3 W

Phê duyệt và Ứng dụng
Mã bảo vệ chống xâm nhập

IP 42

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
Loại ắc quy

Li-ion - NMC

Điện áp ắc quy

3.7 V

Loại bộ điều khiển sạc

PWM

Loại Panel

Đa tinh thể

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

6500 K

Chỉ số hoàn màu ban đầu

>70

Cơ khí và bộ vỏ
Chiều dài tổng thể

125 mm

Cơ khí và bộ vỏ
Order Code

Full Product Name

Chiều cao tổng thể

Chiều rộng tổng thể

Order Code

Full Product Name

Chiều cao tổng thể

Chiều rộng tổng thể

911401828102

BWS010 LED50/765

52 mm

99 mm

911401828302

BWS010 LED300/765

54 mm

178 mm

911401828202

BWS010 LED100/765

54 mm

178 mm
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