
1 

 
    

    
 

 

 

 

 



2 

 
    

    
 

 

GIRAFA- Coluna de iluminação autonoma, com varias configurações em altura e luminárias disponiveis. 
É constituída pelo fuste, luminária, painéis fotovoltaicos, baterias, e sistema de regulação de carga e controlo 

de iluminação.  

Permite uma autonomia de 3 a 5 dias, com uma utilização diária de 12 horas. 

Os painéis, baterias e regulador de carga são calculados de acordo com o local da instalação, o tipo de 

utilização e as condições de funcionamento (temperatura e humidade). 

 

Características da coluna 

Fuste 
Formato cilíndrico, com cilindro 
na parte inferior mais largo 
para colocação de baterias. 

Fixação ao Solo Por flange 

Material Em chapa de aço  

Tratamento 
Tratamento anti-corrosivo de 
galvanização 

Pintura 
A pedido pode ser pintado no 
RAL que o cliente desejar 

 

Características do sistema autónomo 

Painéis fotovoltaicos 

Painel Multicristalino até 72 
células, com potência de acordo 
com o tipo de instalação e 
consumo da luminária 

Baterias 

Baterias de Gel de longa 
duração e muito resistentes, 
com uma vida útil entre 10 e 12 
anos 

Regulador de Carga 

Do tipo MPPT, que permite um 
maior aproveitamento dos 
painéis fotovoltaicos e maior 
carregamento das baterias  

Luminária 

Luminária alto rendimento em 
LED SMD ou COB, com tempo 
de vida útil entre 35000 e 
50000 horas 

Sistema antirroubo 

Parafusos de fixação ao solo 
sem acesso exterior e bloqueio 
da portinhola com sistema 
registado e patenteado 

Sistema Anti inseto 
Proteção na base do poste, para 
evitar a entrada de insetos e 
pequenos rastejantes 
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Ref. Altura Potência Cor Fluxo Luminoso 
(lm) 

Temperatura de 
cor (k) 

VL1080 GI WW 10 m 
80 W 

Br. Quente (WW) 6400 3000 

VL1080 GI CW 10 m Br. Frio (CW) 8000 6000 

VL860 GI WW 8 m 
60 W 

Br. Quente (WW) 4800 3000 

VL860 GI CW 8 m Br. Frio (CW) 6000 6000 

VL640 GI WW 6 m 
40 W 

Br. Quente (WW) 3200 3000 

VL640 GI CW 6 m Br. Frio (CW) 4000 6000 

 

Luminária 

Chip 
Sob - consulta 
 

IRC >70% 

Potência 40, 60 e 80W 

Tensão Entrada  24V DC 

Temperatura de funcionamento -20ºC +60ºC 

Índice de proteção IP 65 

Perda de Luz Menos de 1% a cada 3000 horas em funcionamento constante 

Angulo de Feixe da lente Sob - consulta 
 

Material Liga alumínio 

Dimensões (mm) 
Sob - consulta 
 

Peso (Kg) 
Sob - consulta 
 

Duração  35000 a 50000h 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


