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GENERAL SPECIFICATIONS 

Operating time :  15 hours full  power, 
intelligent mode (7-5) days

Input Voltage :  (12-24V) constant voltage

Rated Wattage :  (100 , 80 , 60) W

Efficacy :  Up to 180 lm/W

LED Type :  SMD3030 & SMD5050

Control  Mode :  Light Control + Motion Sensor/

Time Control/PIR Built In 

Working Mode :  %100-%30  of intensity for 28 

hrs,  %80-%20  of intensity for 40 hrs

Housing : Die-Casting Aluminum, Anti-Corrission 

Degree of protection : IP65

Impact Rating : IK08

Life  Hours : > 50.000 hours

Standared color temp. : 
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K 

CRI (Ra) : 80 - 70

Working Temperature : (50 : 10-) °C

Charging Temperature : (45 : 0) °C

مواصفات عامة
 وقت التشغيل : ١٥ ساعة متواصلة بنفس القدرة ، الوضع

الذكي ) ٥- 7(  أيام

 الجهد المقنن : ) ١٢-٢٤( فولت ثابت

القدرة المقننة : ) ٦٠ ، ٨٠ ، ١٠٠( وات

  كفاءة اإلضاءة : حتى ١٨٠ لومين/ وات

نوع الليد : شريحة مثبتة على السطح ٣٠٣٠ أو ٥٠٥٠

 وضع التحكم : التحكم في الضوء + مستشعر الحركة
التحكم في الوقت /         المدمج

 وضع العمل : ٣٠٪ - ١٠٠٪ من شدة الضوء لمدة ٢٨ ساعة ،
٢٠٪ - ٨٠٪ من شدة الضوء لمدة ٤٠ ساعة

الجسم : مصنع من األلومنيوم المسبوك و المقاوم للتآكل

 درجة الحماية:  

درجة الصدم:

 العمر اإلفتراضى المقنن : أكثر من 50,000 ساعة

 درجاة حرارة اللون القياسية :
٣٠٠٠/٤٠٠٠/٥٠٠٠/٥7٠٠/٦٥٠٠  كلفن

 

مؤشر تجسيد اللون : 7٠ - ٨٠

 حرارة الشحن : )صفر : ٤٥( درجة مئوية

حرارة التشغيل : )-١٠ : ٥٠( درجة مئوية

IP65

IK08

PIR

Ordering Informations :
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Dimensions :

Photometry :
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Features

1.Easy battery replacement design, can  be renewed for 7 years.

2.Ultra-high light efficiency, 10 watts equivalent to 20 watts of others at least.

3.Bifacial solar panels, the overall conversion efficiency is increased by %30.

4.Unique anti-theft technology on battery door. 

5.Rotatable LED module, worry-free installation,  best solar panel angle adapt to 
the sun. 

6.The various installation methods suit for any application likes light poles, wall 

surface and etc. 

7.From  60 to 100 watts, can replace the traditional ( 240-400 ) watts, meeting all 
road application Conditions.

8.More than 30 different optical road  lighting designs, adapt to various road

conditions but no Waste of light.

9.PIR/microwave motion sensor and smart controller all built in. AC and  DC 
complementary, Also USB power and alarm supply when emergency use.

 المميزات:
1-تصميم بسيط لإلستبدال حيث يمكن تجديد البطارية بسهولة لمدة 7 سنوات

 ٢-كفاءة إضاءة فائقة ، 1٠ وات تعادل ٢٠ وات من األنواع األخرى على األقل

3-األلواح الشمسية ذات الوجهين ، يتم زيادة كفاءة التحويل اإلجمالية بنسبة ٪3٠

٤-تقنية فريدة ضد السرقة على باب البطارية

٥-وحدة ليد قابلة للتدوير ، تركيب بدون قلق ، أفضل زاوية أللواح الطاقة الشمسية
بحيث تتكيف مع الشمس 

٦-تتناسب طرق التثبيت المختلفة مع أى تطبيق مثل أعمدة اإلنارة وسطح الجدار وما
إلى ذلك 

 7-من ٦٠ إلى 1٠٠ وات ، بحيث يمكنها مكافئة ) ٢٤٠- ٤٠٠ ( وات التقليدية ، وتلبية جميع
شروط تطبيق الطريق

 ٨-أكثر من 3٠ تصميًما مختلًفا إلضاءة الطرق الضوئية ، تتكيف مع ظروف الطريق
المختلفة بدون إهدار للضوء

٩-مدخل طاقة و تنبيه عند اإلستخدام في حاالت الطوارئ

LED Chip :

By choosing the luxeon LED chips, single lumen value at  1801m/w, with the 
aluminum lamp base and  sealed  lens , with  its  excellent heat dissipation,  it is 
as if the LED chip has  been placed in a sealed unit. Thus it maintains high 
brightness levels with very little fading. The sealed lenses are  made of strong UV 
protected PC and are aging and shock resistant; The well optimized light 
distribution, makes for a more uniform and wider lighting area. 

شريحة الليد:
 من خالل إختيار رقائق ليد العالية الجودة ، تبلغ قيمة فعالية الضوء 1٨٠ لومين/ وات ، مع قاعدة
 مصباح األلومنيوم والعدسة المختومة ، مع تبديدحرارى ممتاز ، شريحة ليدموضوعة في وحدة

 محكمة الغلق. وبالتالي يحافظ على مستويات سطوع عالية مع تقليل التالشي. العدسات
 المختومة مصنوعة من البولى كاربونيت القوى و المحمي من األشعة فوق البنفسجية ومقاومة

 للصدمات. توزيع الضوء يتم بشكل جيد ، يجعل من  منطقة اإلضاءة أكثر اتساعاً.

High Lumen Effeciency LED Module :

Lumen efficiency > 180 lm/w, achieve higher illumination. 

 ذات كفاءة لومن عالية  LED وحدة

Working Way :

Where there is light radiation , photovoltaic modules are converted to electric 
energy by solar radiation, and  intelligent controller is used to charge electric 
energy into lithium iron phosphate battery. At the same time, the intelligent 
controller protects the overcharge and over discharge of the battery, the lighting 
switch and adjust lighting intelligent control, without manual operation. 

نظام التشغيل:
 عندما يكون هناك إشعاع ضوئي ، يتم تحويل الوحدات الكهروضوئية إلى طاقة كهربائية عن طريق
 اإلشعاع الشمسي ، ويتم إستخدام وحدة تحكم ذكية لشحن الطاقة الكهربائية إلى بطارية ليثيوم

 فوسفات الحديد. في الوقت نفسه ، تحمي وحدة التحكم الذكية الشحن الزائد والتفريغ المفرط
للبطارية ، ومفتاح اإلضاءة وضبط التحكم الذكي فى اإلضاءة ، بدون التشغيل اليدوي.

Photometric Design :

Planning and  analyzing of street lights can be done by using lighting design 
software, which  allows lighting simulations. It uses rendering , the process of 
generating an image from a model, by means of computer programs resulting in 
different tools for measuring the simulatec light levels. 

 التصميم الضوئى:
 يمكن تخطيط وتحليل أضواء الشوارع باستخدام برنامج تصميم اإلضاءة ، والذي يسمح بمحاكاة

 اإلضاءة. بإستخدم التجسيد ، عملية توليد صورة من نموذج بواسطة برامج كمبيوتر و أدوات
مختلفة لقياس مستويات ضوء متماثلة.
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Autonomy Control Guide :  دليل التحكم الذاتي:
30%-100% Motion Sensor Mode :
Constant 30 % brightness )turns on at dusk, turns off at dawn( & 100 % brightness 
turns on for 2 minuits when motion is detected .

وضع مستشعر الحركة ٪3٠ - ٪1٠٠ :
 سطوع ثابت بنسبة ٣٠٪ )يتم تشغيله عند الغسق ، ويتم إيقاف تشغيله عند الفجر( ويتم تشغيل

السطوع بنسبة ١٠٠٪ لمدة دقيقتين عند اكتشاف الحركة.

20%-80% Motion Sensor Mode :
Constant 20 % brightness )turns on at dusk, turns off at dawn( & 80 % brightness turns 
on for 2 minuits when motion is detected .

وضع مستشعر الحركة ٢٠٪ - ٨٠٪ :
 سطوع ثابت بنسبة ٢٠٪ )يتم تشغيله عند الغسق ، ويتم إيقاف تشغيله عند الفجر( ويتم تشغيل السطوع

 بنسبة ٨٠٪ لمدة دقيقتين عند اكتشاف الحركة.

100% Constant Mode :
100 % brightness from dusk to dawn .

وضعمستمر ٪1٠٠ :
 سطوع ١٠٠٪ من الغسق حتى الفجر.

70% Constant Mode :
70 % brightness from dusk to dawn .

وضعمستمر ٪7٠ :
 سطوع 7٠٪ من الغسق حتى الفجر.

40% Constant Mode :
40 % brightness from dusk to dawn .

وضعمستمر ٤٠٪ :
 سطوع ٤٠٪ من الغسق حتى الفجر.
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Smart Lighting Control System / Data & Project Management :

The system can  pre-set one or more lighting modes according to different time of 
day and traffic flow, automatically turn on or off any lamp, and adjust the 
switching time and  illumination according to environmental requirements to 
achieve the purpose of energy saving and consumption reduction. 

 نظام التحكم الذكى فى اإلضاءة / إدارة البيانات والمشاريع:
 يمكن للنظام ضبط وضع إضاءة واحد أو أكثر مسبًقا وفًقا لوقت مختلف من اليوم وتدفق حركة

المرور ، وتشغيل أو إيقاف تشغيل أي مصباح تلقائًيا ، وضبط وقت التبديل
واإلضاءة وفًقا للمتطلبات البيئية لتحقيق الغرض من توفير الطاقة وتقليل االستهالك.

Intelegent Control Solutions :

All in One Solar System perfectly combine traditional solar street lighting 
architecture+lnternet of things +wireless communication technology perfectly , 
achieve monitoring and management of remote background data, real-time 
understand the normal working status of each component of solar energy (street 
lights, photovoltaic panels, batteries, controllers) , allow you to know the end 
customer’s product usage that is  thousands of miles away without leaving home, 
or to manage the opening and closing of street lights and the adjustment of bright 
spot power in a timely manner.

 حلول التحكم الذكية:
 يجمع نظام الخلية الشمسية المتكامل بشكل مثالي بين هندسة إضاءة الشوارع الشمسية

 التقليدية + إنترنت + تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية بشكل مثالي ، وتحقيق مراقبة وإدارة
 البيانات، وفهم الوقت الحقيقي لحالة العمل العادية لكل مكون من مكونات الطاقة الشمسية

 )أضواء الشوارع ، الخاليا الكهروضوئية تتيح لك اللوحات والبطاريات وأجهزة التحكم( معرفة
إستخدام منتج العميل النهائي الذي يقع على بعد آالف األميال دون مغادرة المنزل ، أو إدارة فتح

وإغالق أضواء الشوارع وتعديل قوة الضوء الساطع في الوقت المناسب .

The Internet of Things solar street light management system is mainly composed 
of a street light component+a centralized controller+a single light controller+a 
smart cloud platform. The centralized controller and the single light controller 
aggregate the data collected by the single light via the LORA/GPRS/4G/NB-IoT 
wireless communication network. The centralized controller uploads data to the 
system cloud platform through GPRS data flow,  providing data dependence for   
mobile phone and computer terminal access. 

 يتكون نظام إدارة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية من إنترنت بشكل أساسي من مكون إضاءة
 الشارع + وحدة تحكم مركزية + وحدة تحكم في ضوء واحد + منصة سحابة ذكية. تقوم وحدة
 التحكم المركزية ووحدة التحكم في الضوء الواحد بتجميع البيانات التي يتم جمعها بواسطة

 الضوء الواحد عبر شبكة االتصاالت الالسلكية                                                 . تقوم وحدة التحكم
 المركزية بتحميل البيانات إلى النظام األساسي السحابي للنظام من خالل تدفق بيانات             ،

مما يوفر اعتماًدا على البيانات للوصول إلى الهاتف المحمول ومحطة الكمبيوتر
 LORA/GPRS/4G/NB-IoT GPRS 

LORA/GPRS/4G/NB-IoT Controller 
GPRS/NB-IoT Inside

● Built-in IoT module (GPRS/ NB-IOT)
● Adopt Moving Track MPPT maximum power tracking technology, with higher 
tracking efficiency and faster speed;
● Lead-acid battery and lithium battery are universal. Operating parameters can 
be set by remote controller;
● ultra Green power control technology with extremely low static power 
consumption and
dormant current;
● Lead acid battery multi-stage temperature compensated constant voltage 
charging;
● 10 Programmable load power/time control setting;
● Battery charging and discharging high and low temperature protection 
function, working temperature can be set;
● A variety of intelligent modes can be selected, automatically adjust the load 
power according to the battery power;
● High precision digital booster constant-current control algorithm, high 
efficiency and high constant-current precision;
● 2.4G wireless communication, can set read parameters, read status, etc;
● Battery/PV reverse connection protection, LED short circuit/open circuit/limited 
power protection and other multiple protection functions.

. )GPRS / NB-IOT( وحدة إنترنت الشرائح المدمجة ●

●  اعتماد تقنية تتبع القدرة القصوى MPPT مع سرعة أكبر و كفاءة تتبع أعلى.

●  بطار ية الرصاص الحمضية وبطارية الليثيوم عالمية. يمكن ضبط معلومات التشغيل عن 
 طريق مراقب التحكم عن بعد.

● تكنولوجيا التحكم في الطاقة الخضراء الفائقة مع استهالك طاقة ثابت منخفض للغاية و تيار نائم
  

●  بطارية الرصاص الحمضية متعددة المراحل تعوض شحن الجهد المستمر.

●  1٠طاقة تحميل قابلة للبرمجة / إعدادات للتحكم في الوقت٠              

● بطارية شحن وتفريغ عالية مع حماية ضد إرتفاع و إنخاض درجات الحرارة مع إمكانية ضبط حرارة
التشغيل

● يمكن تحديد مجموعة متنوعة من األوضاع الذكية ، وضبط طاقة التحميل تلقائًيا وفًقا لطاقة 
البطارية

●  الدقة الرقمية الداعمة ، تحكم تيار مستمر ، كفاءة عالية و دقة التيار المستمر عالية .

●  االتصاالت الالسلكية ، يمكن تعيين معلومات القراءة ، قراءة الحالة ، وما إلى ذلك .
 

●حماية التوصيل العكسى للبطارية ، حماية تلف الليدات عند فتح أو غلق الدائرة الكهربية حماية
 للطاقة و جميع وظائف الحماية المتعددة.




