
SunStay
BRP710 Spare CC 3K Lm AIO

Iluminação urbana solar integrada, com bateria de fosfato de ferro de lítio, painel

solar e carregador integrados na luminária. Alumínio fundido em molde sob pressão

para robustez e longa vida útil. O suporte de montagem foi especialmente

concebido para permitir diferentes ângulos de inclinação, bem como montagem

lateral e no topo do poste.

Dados do produto

Informações gerais

Driver incluído Sim

 

Dados técnicos de luminosidade

Eficiência Luminosa (nominal) (Nom) 175 lm/W

 

Dados elétricos e de funcionamento

Tipo de bateria Fosfato de ferro de lítio

Tensão da bateria 12.8 V

Tipo de controlador de carga MPPT

Potência do controlador de carga 17 W

Kit de cabo de ligação Não incluído

 

Temperatura

Amplo intervalo de temperatura ambiente 0 a +35 °C

 

Controles e regulação

Intensidade regulável Sim

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 110 mm

Largura total 38 mm

Altura total 48 mm

Dimensões (Altura x largura x

profundidade)

48 x 38 x 110 mm

Material Acrilonitrila butadieno estireno

 

Aprovação e aplicação

Marca CE Marca CE

 

Condições de aplicação

Perfil do regulação solar 30% Dusk to dawn, 100% on motion.

( Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)

Tipo de ligação à rede Fora da rede

 

Dados do produto

Full EOC 871016335634199

Nome de produto da encomenda BRP710 Spare CC 3K Lm AIO

Código de encomenda 35634199

Numerador SAP – Quantidade por

embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa

exterior

10

Número de material (12NC) 919415811076
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Nome do produto completo BRP710 Spare CC 3K Lm AIO

EAN/UPC – Caixa 8710163356662

Desenho dimensional

SunStay

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia

relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação

com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial

e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o

Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 15 - Dados sujeitos a alteração


