
para sua cidade Benefícios

Controladora de 
iluminação inteligente

Controlo e monitorização em tempo real

Histórico de consumos e fluxo luminoso 

Perfis horários personalizáveis e de fácil configuração

Principais aplicações

O Solar LED Driver é um carregador solar que 

incorpora 3 funcionalidades num único sistema: 

função de carga e descarga, driver de 

iluminação LED e comunicação RF. Uma 

controladora com 3 saídas controladas 

individualmente, suportando tensões de até 

30V a 700mA (máx.). 

Solar LED Driver

Iluminação exterior
Estacionamentos
Praças públicas
Estradas
Zonas pedestres
Centros desportivos

Integra tecnologias de comunicação a fim de 
aumentar a eficiência e a eficácia

Controlo de temperatura da luminária e 
intensidade da corrente
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Desenho Técnico Características técnicas

Cofinanciado por:

Controlo e gestão de energia
Comunicações sem fios do tipo RF (868 MHz) com capacidade de integração de luminárias na rede.

Possibilidade de integração com a plataforma de gestão de iluminação SInGeLu.
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Tensão de alimentação máxima

Alimentação

Corrente de carga máxima

Carregamento de baterias

Painel solar

Alimentação externa

Consumo em stand-by

Classe elétrica

Temperatura crítica

Driver

COMUNICAÇÕES

GERAL

Protocolos de controlo

Frequência

Potência de transmissão

Bit rate

Tipologia wireless

Protocolo de comunicação

CARACTERÍSTICAS

Relógio em tempo real 

Entrada de sensor de luminosidade

Entrada de sensor de movimento

Sensor de temperatura

Sensor de corrente

Certificação

44 VDC

Banco de baterias de 24 VDC ou 36 VDC

7 A

Por MPPT

Selecionável mediante o banco de baterias

Em função do banco de baterias

< 1W

Classe I

-20°C a 50°CTemperatura de funcionamento

80°C

3 saídas até 30V a 700mA (máx.)

Driver interno

868 Mhz

100mW

57.6 Kbs

Mesh

Globaltronic v5.5 ou superior

2 meses de autonomia com bateria

LDR externo

PIR externo

Na placa

Na placa

CE, EMC e ROHS


