Lighting

Đèn chiếu sáng đường
đô thị bằng năng lượng
mặt trời với mức giá
phải chăng nhất
SmartBright Solar
SmartBright Solar là thiết kế đèn đường tiên tiến với kiểu dáng thanh lịch và bóng
bẩy, cùng hiệu suất năng lượng đẳng cấp hàng đầu, bộ điều khiển sạc MPPT tích hợp,
trình điều khiển hiệu suất cao và nền tảng LED giúp đảm bảo khả năng tiết kiệm năng
lượng tốt hơn và vận hành đáng tin cậy trong suốt thời gian hoạt động như cam kết.
Bộ đèn SmartBright LED có vỏ đúc áp lực cao đạt tiêu chuẩn IK 08 đảm bảo sức
mạnh bền bỉ và độ an toàn cao khi hoạt động trên cột điện. Nhôm đúc cứng cũng có
khả năng tản nhiệt tuyệt vời, tăng cường tuổi thọ cho các bộ phận bên trong. Với choá
quang học và nhiều gói quang thông, sản phẩm này chính là một lựa chọn tối ưu cho
các con đường loại B2.

Lợi ích
• Đưa ánh sáng đến những khu vực không có điện
• Cấu hình dựa trên Bluetooth cục bộ và theo dõi tình trạng.
• Thiết kế bền vững với thời gian
• Hệ thống chiếu sáng đồng đều
• Hiệu suất lâu dài
• Tiết kiệm năng lượng
• Thân thiện với môi trường
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SmartBright Solar

Tính năng
• Bộ điều khiển sạc MPPT tích hợp
• Được chứng nhận IP65
• Phân loại IK08
• Chất liệu nhôm đúc áp lực mang đến sự chắc chắn và khả năng điều chỉnh nhiệt
tuyệt vời
• Tương thích với nhiều loại pin (LiFePO4, LMLA GEL)
• Tuổi thọ sản phẩm đạt 50.000 giờ @L70B50
• Thiết kế không rìa với nét thẩm mỹ cao

Ứng dụng
• Đường giao thông & Đường phố
• Khu dân cư
• Chiếu sáng an ninh
• Công viên
• Khu vực biệt lập, có kiểm soát
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