Catálogo Técnico
Postes Fotovoltaicos NeoSolar
Os Postes Fotovoltaicos NeoSolar foram concebidos por um conjunto de especialistas
em sistemas de energia solar e especialistas em iluminação, trazendo uma nova geração
de Postes de Iluminação Pública com máxima eficiência em geração de energia e
iluminação LED.

Conheça as Vantagens dos Postes Fotovoltaicos NeoSolar













Os postes são totalmente autônomos, com painéis solares e baterias, podendo
ser instalados em qualquer local com insolação direta
Utiliza energia solar que é limpa, sustentável, sem ruídos ou emissão de gases
É mais barato ao longo de sua vida útil pois funciona com custo zero de energia
A instalação é muito mais simples, rápida e barata que um poste convencional
pois não exige infraestrutura elétrica e ligação à rede. Não possui fiação aparente
O sistema de armazenamento de energia permite uma autonomia de pelo
menos 3 dias sem sol, graças ao correto dimensionamento feito por experientes
engenheiros
Componentes de alta confiabilidade, selecionados pela NeoSolar
Possui luminárias LED de alta eficiência com vida útil superior a 50mil horas
Liga e desliga automaticamente ao anoitecer/amanhecer
Dimensionado pela NeoSolar para obter a máxima performance e maior
durabilidade dos equipamentos
Poste em aço galvanizado com vida útil do material superior a 10 anos
Poste dimensionado de acordo com as normas brasileiras para suportar ventos
e intempéries

Aplicações
Os Postes Fotovoltaicos NeoSolar podem ser utilizados para iluminar os mais diversos
locais como:








Vias públicas e Rodovias
Estacionamentos
Parques e praças
Condomínios residenciais e comerciais
Quadras esportivas
Fazendas e estradas de terra
Parque de eventos





Plantas industriais (áreas externas)
Canteiros de obras
Em qualquer outro lugar que tenha insolação direta e onde são usados postes
convencionais

Funcionamento Básico
Ao amanhecer, os painéis solares detectam a presença do sol e desligam as luminárias,
passando então a captar a energia do sol, transformando-a em corrente elétrica. Esta
energia é então armazenada nas baterias e fica pronta para alimentar as luminárias
durante a noite.
Ao anoitecer os painéis solares percebem a ausência de luz e as luminárias são acesas
automaticamente pelo controlador. A energia acumulada pelas baterias é utilizada para
abastecer as luminárias até o dia seguinte.
Os painéis fotovoltaicos têm capacidade suficiente para recarregar as baterias durante
o dia. As baterias têm autonomia para manter as luminárias funcionando por 3 noites
consecutivas mesmo que não haja sol durante o dia. Quando houver sol novamente, as
baterias serão recarregadas automaticamente.

Modelos e Tabela de Especificações
As tabelas abaixo resumem os modelos de postes desenvolvidos pela NeoSolar com suas
principais características
Modelo
Altura da Luminária
Potência da Luminária LED
Fluxo Luminoso do LED
Autonomia sem sol

Und
m
W
lúmen
h

PNS-03-010 PNS-06-030 PNS-08-060 PNS-10-120
3
6
8
10
10
30
60
120
1.250
3.750
7.500
15.000
40
40
35
35

* Também customizamos ou desenvolvemos novos modelos para demandas a partir de 30 postes

Especificações Técnicas dos Postes

Modelo do Poste
Altura do Poste
Potência da Luminária

PNS-03-010
3m
10 W

PNS-06-030
6m
30 W

PNS-08-060
8m
60 W

PNS-10-120
10 m
120 W

300 Wp

540 Wp

Módulo Fotovoltaico
Potência Total
Dimensões (mm)

60 Wp

150 Wp

600 x 630 x 25 1470 x 680 x 35 1470 x 680 x 35 (x2) 1640 x 992 x 35 (x2)

Baterias
Capacidade Total

45 Ah

150 Ah

220 Ah

Tensão do Banco

12V

12V

12V

24V

Autonomia Máxima*

28 h

48 h

35 h

35 h

517 x 272 x 246

517 x 272 x 246 (x2)

Dimensões (mm)

212 x 175 x 175 509 x 211 x 245

Tipo

220 Ah

Chumbo-Ácido, livre de manutenção

*Horas de us o pa ra 80% de des ca rga e 0% de reca rga

Controlador de Carga
Capacidade Máxima

10 A

10 A

20 A

20 A

Tipo

PWM

PWM

PWM

MPPT

Display

Sim

Sim

Sim

Sim

Timer Programável

Sim

Sim

Sim

Sim

Potência do LED

10W

30W

60W

120W

Fluxo Luminoso

1.250 lumens

3.750 lumens

7.500 lumens

15.000 lumens

125

125

125

125

11

Luminária

Lumens / W

Poste
Altura Total (m)

4

7

9

Altura Luminária (m)

3

6

8

10

0,8

3,5

4,0

4,0

1,50

1,50

1,50

1,50

Altura do gabinete de Baterias (m)
Projeção braço de Luminária (m)
Material
Norma

Galvanizado a fogo, conforme NBR 6323 - Galvanização por imersão a quente
Fabricado conforme Norma NBR 14744 - Poste de aço para iluminação

Acessórios
Kit completo de instalação com chumbadores e cabeamento inclusos

Diagrama Unifilar
Diagrama elétrico unifilar geral do Poste Fotovoltaico NeoSolar

Componentes do Sistema
Modelos de Postes
Máxima Potência (Pm)
Quantidade de Células
Tolerância
Voltagem de Máxima Potência (Vm)
Corrente de Máxima Potência (Im)
Voltagem de Circuito Aberto (Voc)
Corrente de Curto-Circuito (Isc)
Eficiência do Painel
Peso (kg)
Dimensões (mm)
Certificação INMETRO

Painel Solar Fotovoltaico
PNS-03-010
PNS-06-030, PNS-08-060
60 Wp
150 Wp
36
36
± 5%
± 3%
18,5 V
18,3 V
3,25 A
8,20 A
22,9 V
22,3 V
3,44 A
8,81 A
14,4%
15,15%
4,8
11,0
600 x 630 x 25
1470 x 680 x 35
Classe A
Classe A

Modelos de Postes
Corrente máxima de carga/descarga
Tipo
Tensão de operação (Vcc)
Display
Timer Programável
Sensor de Temperatura
Peso (kg)
Dimensões (mm)

Controlador de Carga
PNS-03-010
PNS-06-030, PNS-08-060
10 A
20 A
PWM
PWM
12/24 automático
12/24 automático
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
0,18
0,35
132 x 84,6 x 39,7
160 x 94,9 x 49,3

Modelos de Postes
Capacidade (Ah em C20, 25°C)
Tensão Nominal (V)
Peso (kg)
Dimensões (mm)
Terminais
Ciclos (25% profundidade descarga , 25°C)
Tipo de bateria

Modelos de Postes
Potência da Luminária LED (W)
Altura de Montagem recomendada (m)
Fluxo luminoso (lúmens)
Tensão de alimentação (V)
Eficiência Energética (lumens/watt)
Ângulo de Abertura
Temperatura de Cor
Temperatura de trabalho
Proteção descargas elétrica/surtos (DPS)
Peso (kg)

PNS-10-120
270 Wp
60
0/+3%
30,7 V
8,80 A
37,9 V
9,27 A
16,6%
18,5
1640 x 992 x 35
Classe A

PNS-10-120
20 A
MPPT
12/24 automático
Sim
Sim
Sim
2,06
183 x 256,8 x 66,7

Baterias
PNS-03-010
PNS-06-030
PNS-08-060, PNS-10-120
45 Ah
150 Ah
220 Ah
12 V
12 V
12 V
12,6
43,7
57,8
212 x 175 x 175 509 x 211 x 245
517 x 272 x 246
M6
M8
M8
1.400 ciclos
Estacionária, chumbo-ácida, eletrólito líquido, ventilada, livre de manutenção

Luminárias
PNS-03-010
PNS-06-030
PNS-08-060
PNS-10-120
10W
30W
60W
120W
3- 7m
5- 8m
6- 8m
7 - 12 m
1.250 lumens
3.750 lumens 7.500 lumens
15.000 lumens
12 V (Min 10,5 Max 13,5)
24 V (Min 21,0 Max 27,0)
125 lúmens/watt
120 graus
Branco Neutro (5000 - 5500 K)
-30°C a +70°C
Sim
3,8
4,0
4,3
5,0

Desenhos
Poste Fotovoltaico





Normatizados conforme NBR-14744
Conificado com seções cilíndricas soldadas entre si
Fixação dos postes e através de flange com chumbadores
Galvanizado a fogo, conforme norma NBR-6323

Código
PNS-03-010
PNS-06-030
PNS-08-060
PNS-10-120

Poste Flangeado
Gabinete Baterias
H (m) útil Ø Base (mm) Ø Topo (mm) Quantidade Altura (m)
3
114
88
1
0,8
6
114
88
1
3,5
8
139
88
1
4,0
10
139
88
2
4,0

Caixa para Baterias







Abertura frontal total para facilitar a instalação e manutenção
Vedação em EPDM
Janela de ventilação com vedação em tela
Suporte para instalação de controlador de carga e disjuntores
Produzido em chapa de aço com acabamento em pintura a pó cinza
1 ou 2 gabinetes, para baterias de até 220Ah cada

Braço da Luminária





Comprimento de 1 a 2m de projeção (padrão NeoSolar 1,5m)
Produzidos em tubo de aço SAE 1010/1020
Galvanização a fogo conforme norma NBR 6323
Sapata para fixação viga “U”

Código
IFOT-B1/4
IFOT-B1,5/11
IFOT-B2/4

A (mm)
1160
1520
1910

B (mm) ØD (mm)
1020
60
1360
60
1580
60

Suporte dos Módulos





Atende 1 a 2 módulos fotovoltaicos de 140 a 290Wp

Com articulação para ajustar ângulos do módulo
Presilhas e apoio dos painéis em alumínio, evitando assim a corrosão galvânica
Encaixe no poste produzido em tubo de aço SAE1008/1020, galvanizado por imersão a
quente conforme norma NBR-6323.

Luminária LED





Permite a instalação em braço padrão de mercado com aperto por parafusos e
dispositivo de travamento. Instala em braços desde 33,7mm a 61 mm de
diâmetro
Permite a regulagem do ângulo do foco
Substituem as luminárias públicas tradicionais

Chumbador


Produzido em tubo de aço SAE 1010 / 1020 para fixação dos postes nas caixas de
concreto




Galvanização o a fogo
Acompanha porcas e arruelas

Código
PRCH-12/300 (3 - 6MT)
PRCH-20/500 (7 - 10MT)
PRCH-20/600 (11 - 14MT)

A (mm)
300
500
600

B (mm)
55
70
70

C (mm)
75
100
100

ØD
1/2”
3/4”
3/4”

Fundações
A fundação para fixação dos postes deve ser feita através de uma sapata de concreto
conforme orientações mínimas abaixo

Altura do Poste (mm) A (mm)
3000 a 6000
400
7000 a 8000
400
9000
400
10000 a 11000
400
12000
500

B (mm)
400
400
400
400
500

C (mm)
500
600
700
800
800

Informações importantes sobre a Instalação dos Postes
















Os módulos fotovoltaicos devem ser instalados e posicionados de forma a ficar
100% livre de sombreamento, mesmo que parcial. Pequenas sombras podem
causar grandes perdas na geração de energia comprometendo o funcionamento
do sistema e a vida útil das baterias, podendo incorrer na perda da garantia das
baterias.
As baterias estacionárias de chumbo-ácido fornecidas junto com os postes não
podem ficar mais do que 3 meses sem receber carga. O poste deve ser instalado,
portanto, o mais rápido possível após a entrega dos materiais. As baterias devem
ser armazenadas em ambiente fresco até a data da instalação pois altas
temperaturas aceleram a perda de carga da bateria. Caso seja necessário
armazenar por mais do que 3 meses é possível fazer uma carga da bateria com
um carregador elétrico de baterias ou até mesmo com o painel solar.
O armazenamento incorreto ou por tempo prolongado das baterias sem
carregamento pode danificar a bateria, causar perda de sua vida útil e provocar
perda de garantia.
Na instalação do poste, os módulos devem ser orientados o mais próximo
possível do Norte geográfico, otimizando assim a produção de energia.
A inclinação dos módulos é fixa em 30 graus.
A fixação do poste deve ser feita em uma base de concreto e através dos
chumbadores fornecidos junto com o poste. As dimensões da base de concreto
dependem das condições do solo, de vendo e do tamanho do poste.
A ligação elétrica dos componentes deve seguir o diagrama unifilar e a
orientação do manual de instalação e operação dos componentes,
principalmente controlador de carga e luminária.
O controlador de carga deve ser programado para operar conforme o regime
desejado, podendo ligar a luminária do anoitecer ao amanhecer ou permanecer
ligado por um número determinado de horas. O instalador deve seguir a
orientação do manual do controlador de carga ou entrar em contato com o
suporte técnico da NeoSolar.
Em caso de qualquer dúvida durante a instalação, entrar em contato com o
suporte técnico da NeoSolar. A instalação inadequada dos postes pode acarretar
na perda da garantia.

Garantia
A garantia dos Postes Fotovoltaicos NeoSolar é de 2 anos contra defeitos de materiais e
de fabricação, para todos os componentes.

