
Postes Autônomos 
Luminárias de 12v, baixo consumo de energia e eficácia total em iluminação. 
O produto é totalmente fabricado em alumínio e vem com gerador acoplado 
ao gerador solar off-grid. É capaz de funcionar por 10 horas diárias.

Capacidade

Led 45W semelhante a uma luminária convencional HID 100W

Luminosidade 5000 lumens com e�cácia igual a 100 L/W reais

Design moderno e de alta resistência.

42 9 9838.9249
comercial@raltecenergia.com
www.raltecenergia.com

Av. Manoel Ribas, 3010, Sala 02 - Guarapuava/PR



Uso recomendado

• Espaços de convívio

• Condomínio

• Passarelas

• Estacionamentos

• Áreas rurais

Instalação: 

Sistema inteligente, já con�gurado. Para isso, basta fazer a montagem do poste seguindo os passos no 

manual e fazer as conexões dos cabos. A partir daí, o gerador vai produzir a energia projetada para ele.

Mais informações:
• Potencia: 45W

• Abertura na altura de 4 metros: 5m

• Luminosidade 5000 lumens 

• Tensão: 12Vcc

• E�ciência de lume: 100 L/W reais

• Temperatura de cor: 5000K

• Ângulo: abertura 165º x 65º

• Duração projetada: 50.000 Hrs: >85

• Temperatura em atividade: -30ºC a 85ºC

• Fator de potência: >0.99

• IP:65

Poste
Tubular em alumínio fundido

Diâmetro: 88,90mm

Altura: 4,4 metros

Espessura:  2,5mm em Alumínio

Suporte para placa solar em alumínio
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Painel solar 

• Máxima potência:50W

• Tolerâncias de saída de potência: +/- 5%

• E�ciência modular: 15.00% 

• Tensão na máxima potência (Vm): 18.5V

• Corrente da máxima potência (Im): 8.12A

• Tensão de circuito aberto (Voc): 22.9V

• Corrente do curto-circuito (Isc): 8.61ª

• Tipo de células: Silício Policristalino

Controlador de carga 

• Saída de carga com a função de desconexão em caso de baixa tensão da bateria

• Temporizador para função de controle de iluminação

• Monitor de dois dígitos para ajuste rápido de saída de carga. 

• Temporizador incluso

• 3 estados de carregamento da bateria não programável

• Segurança: proteção da saída de carga contra sobre carregamento e curto-circuito

• Proteção contra conexão de polaridade invertida do painel solar e/ou bateria

• Corrente nominal de carga - 20A

• Desconexão de carga automática

• Tensão de energia solar máxima - 28V em sistemas de 12V

• Autoconsumo - <10mA

• Saída de carga - Controle manual mais baixa desconexão de tensão 

• Proteção - Bateria de polaridade reversa (fusível) Saída de curto-circuito

Bateria solar 

• Bateria Moura, cuja combinação assegura a maior e�ciência energética da categoria

• Resiliência térmica superior à das baterias do tipo VRLA 

• Montada com as membranas nano porosas retentoras de vapores ácidos

• Possui três agentes para alongar seu ciclo de vida partir da redução de riscos externo 

• Livre de instalação de condicionadores de ar

• Garante menos custos com energia

• Reduz as emissões de CO² na atmosfera

• Possui considerável vida útil, autonomia e grau de sustentabilidade dos sistemas
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Painel solar 

• Máxima potência:50W

• Tolerâncias de saída de potência: +/- 5%

• E�ciência modular: 15.00% 

• Tensão na máxima potência (Vm): 18.5V

• Corrente da máxima potência (Im): 8.12A

• Tensão de circuito aberto (Voc): 22.9V

• Corrente do curto-circuito (Isc): 8.61ª

• Tipo de células: Silício Policristalino

Controlador de carga 

• Saída de carga com a função de desconexão em caso de baixa tensão da bateria

• Temporizador para função de controle de iluminação

• Monitor de dois dígitos para ajuste rápido de saída de carga. 

• Temporizador incluso

• 3 estados de carregamento da bateria não programável

• Segurança: proteção da saída de carga contra sobre carregamento e curto-circuito

• Proteção contra conexão de polaridade invertida do painel solar e/ou bateria

• Corrente nominal de carga - 20A

• Desconexão de carga automática

• Tensão de energia solar máxima - 28V em sistemas de 12V

• Autoconsumo - <10mA

• Saída de carga - Controle manual mais baixa desconexão de tensão 

• Proteção - Bateria de polaridade reversa (fusível) Saída de curto-circuito

Bateria solar 

• Bateria Moura, cuja combinação assegura a maior e�ciência energética da categoria

• Resiliência térmica superior à das baterias do tipo VRLA 

• Montada com as membranas nano porosas retentoras de vapores ácidos

• Possui três agentes para alongar seu ciclo de vida partir da redução de riscos externo 

• Livre de instalação de condicionadores de ar

• Garante menos custos com energia

• Reduz as emissões de CO² na atmosfera

• Possui considerável vida útil, autonomia e grau de sustentabilidade dos sistemas
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Postes Autônomos 

Alta e�ciência luminosa acoplado ao gerador solar o�-grid para 10 horas de funcionamento diário. 

Poste solar 100% em alumínio com luminária em 12v com baixo consumo de energia.

Capacidade

• Led 45W equivalente a uma luminária convencional-HID 100W

• Luminosidade 5000 lumens

• E�ciência do lume: 100 L/W reais 

Recomendado: 
Áreas de lazer, passarela, condomínios, estacionamento, zona rural e com design 

moderno e de alta resistência.

Instalação: 
O sistema é con�gurado, basta fazer a montagem do poste seguindo os passos no manual e fazer as 

conexões dos cabos e pronto seu gerador vai produzir energia para sua luminária.

Luminária:
• Potencia: 45W

• Raio de abertura na altura de 4 metros: 5m

• Luminosidade 5000 lumens 

• Equivalente a uma luminária convencional-HID 100W

• Tensão: 12Vcc

• E�ciência luminosa: 100 L/W reais

• Temperatura de cor: 5000K

• Angulo de abertura 165º x 65º

• Vida útil: 50.000 Hrs

• IRC: >85

• Temperatura de operação: -30ºC a 85ºC

• Fator de potência: >0.99

• IP: 65

• Material: Alumínio fundido
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Poste:
Poste tubular em alumínio fundido com diâmetro de 88,90mm
Altura 4,4 metros
Espessura com 2,5mm em Alumínio
Suporte para placa solar em alumínio

Painel solar 

• Potência máxima (Pmax): 150W
• Tolerâncias de saída de potência: +/- 5%
• E�ciência do módulo: 15.00% 
• Tensão de máxima potência (Vm): 18.5V
• Corrente da máxima potência (Im): 8.12A
• Tensão de circuito aberto (Voc): 22.9V
• Corrente do curto-circuito (Isc): 8.61A
• Tipo de células: Silício Policristalino

Controlador de carga 

• Saída de carga com a função de desconexão de baixa tensão da bateria.
• Função de controle de iluminação, um temporizador apenas.
• Monitor de dois dígitos para ajuste rápido e fácil da funcionalidadeda saída de carga, 
incluindo ajuste do temporizador.

• Três estados de carregamento da bateria (bulk, absorption, �oat), não programável.
• Proteção da saída de carga contra sobre carregamento e curto-circuito. 
• Proteção contra conexão de polaridade invertida do painel solar e/ou bateria. 
• Corrente nominal de carga - 20A
• Desconexão de carga automática -Sim
• Tensão de energia solar máxima - 28V em sistemas de 12V
• Autoconsumo - <10mA
• Saída de carga - Controle manual mais baixa desconexão de tensão 
• Proteção - Bateria de polaridade reversa (fusível) Saída de curto-circuito, Temperatura excessiva.

Bateria solar 
A Bateria Moura Clean Nano tem uma combinação exclusiva que lhe confere a maior e�ciência 
energética da categoria e uma tolerância térmica de�nitivamente superior à das baterias do tipo VRLA 
(Bateria valve-regulated lead-acid). É montada com as exclusivas membranas nano porosas retentoras 
de vapores ácidos e contém três agentes que ampliamo seu ciclo de vida a partir da redução dos riscos 
de origem térmica, eletroquímica ou mecânica. 
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A operação de sistemas equipados com Baterias Moura Clean Nano dispensa a instalação de 
condicionadores de ar. Por esse motivo, apresenta uma importante redução no consumo energético, 
que implica duas importantes vantagens, em primeiro lugar, a redução do consumo energético nos 
períodos quentes contribui para a redução das emissões de CO² na atmosfera, a elevação da vida útil, 
da autonomia e do grau de sustentabilidade dos sistemas.

Em segundo, a economia do consumo de energia, que é um benefício imediato para a e�ciência das 
operações solares.

A instalação deste poste só é indicada para locais onde os ventos 
não ultrapassem 115Km/h. 

Esse produto é composto pelos seguintes itens: 

• 1x PAINEL SOLAR YINGLI YL150P-17B 36 CELULAS POLICRISTALINO 150W
• 1x CONTROLADOR CARGA BATERIA SOLAR VICTRON SCC010020020 
BLUESOLAR PWM LIGHT 12-24V / 20A
• 1x BATERIA MOURA RS12MF150 CLEAN SOLAR 12V 150AH
• 1x STAUBLI CONECTOR MC4 320016P0001-UR PV-KBT4/6II-UR ACOPLADOR FEMEA
• 1x STAUBLI CONECTOR MC4 32.0017P0001-UR PV-KST4/6II-UR ACOPLADOR MACHO
• 2x MT CABO SOLAR NEXANS 51740 ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 V DC) PRETO
• 2x MT CABO SOLAR NEXANS 52776 ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 VDC) VERMELHO
• 1x LUMINARIA SOLAR 12V 250000000972 VKR045-D5-001-1 VIKARE 45W PULSE LED
• 1x CAIXA LUKBOX PMF404025
• 1x POSTE PS-1001 TUBULAR 88,90X 2,5X 4400 MM
• 4x CONECTOR TERMINAL PRE-ISOL. AGULHA 4/6MM AM -TP2561
• 2x CONECTOR TERMINAL PRE-ISOL. OLHAL 4/6MM AM FURA 6,5MM
• 1x SUPORTE PS-1005 PLACA ENERGIA SOLAR 680 X 1470 MM PAINEL 150W

Peso bruto: 66Kg
Dimensão: 60cm x 110cm x 110cm (Altura x Largura x Comprimento)
NCM: 85013120
EAN: 
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Postes Autônomos 

Poste solar 100% em alumínio com luminária em 12v com baixo consumo de energia e alta e�ciência 
luminosa acoplado ao gerador solar o�-grid para 10 horas de funcionamento diário. 

Led 30W equivalente a uma luminária convencional-HID 70W
Luminosidade 3400 lumens
Eficiência do lume: 100 L/W reais

Recomendado: 

Áreas de lazer, passarela, condomínios, estacionamento, zona rural e com design
moderno e de alta resistência.

Instalação: 

O sistema é con�gurado, basta fazer a montagem do poste seguindo os passos no manual e fazer as 
conexões dos cabos e pronto seu gerador vai produzir energia para sua luminária.

Luminária:

• Potencia: 30W
• Raio de abertura na altura de 4 metros: 5m
• Luminosidade 3400 lumens 
• Equivalente a uma luminária convencional-HID 70W
• Tensão: 12Vcc
• E�ciência luminosa: 100 L/W reais
• Temperatura de cor: 5000K
• Angulo de abertura 165º x 65º
• Vida útil: 50.000 Hrs�IRC: >85
• Temperatura de operação: -30ºC a 85ºC
• Fator de potência: >0.99
• IP:65
• Material: Alumínio fundido

Poste: 
Poste tubular em alumínio fundido com diâmetro de 88,90mm
Altura 4,4 metros
Espessura com 2,5mm em Alumínio
Base de �xação em alumínio fundido
Suporte para placa solar em alumínio
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Painel solar 

• Potência máxima (Pmax): 95W
• Tolerâncias de saída de potência: +/- 5%
• E�ciência do módulo: 14.20% 
• Tensão de máxima potência (Vm): 18.3V
• Corrente da máxima potência (Im): 5.23A
• Tensão de circuito aberto (Voc): 22.9V
• Corrente do curto-circuito (Isc): 5.59A
• Tipo de células: Silício Policristalino

Controlador de carga 

• Saída de carga com a função de desconexão de baixa tensão da bateria.
• Função de controle de iluminação, um temporizador apenas.
• Monitor de dois dígitos para ajuste rápido e fácil da funcionalidade da saída de carga, incluindo 
ajuste do temporizador.
• Três estados de carregamento da bateria (bulk, absorption, �oat), não programável.
• Proteção da saída de carga contra sobre carregamento e curto-circuito. 
• Proteção contra conexão de polaridade invertida do painel solar e/ou bateria. 
• Corrente nominal de carga - 10A
• Desconexão de carga automática -Sim
• Tensão de energia solar máxima - 28V em sistemas de 12V
• Autoconsumo - <10mA
• Saída de carga - Controle manual mais baixa desconexão de tensão 
• Proteção - Bateria de polaridade reversa (fusível) Saída de curto-circuito, Temperatura excessiva.

Bateria solar 

A Bateria Moura Clean Nano tem uma combinação exclusiva que lhe confere a maior e�ciência 
energética da categoria e uma tolerância térmica de�nitivamente superior à das baterias do tipo VRLA 
(Bateria valve-regulated lead-acid). É montada com as exclusivas membranas nano porosas retentoras 
de vapores ácidos e contém três agentes que ampliam o seu ciclo de vida a partir da redução dos 
riscos de origem térmica, eletroquímica ou mecânica. 

A operação de sistemas equipados com Baterias Moura Clean Nano dispensa a instalação de 
condicionadores de ar. Por esse motivo, apresenta uma importante redução no consumo energético, 
que implica duas importantes vantagens, em primeiro lugar, a redução do consumo energético nos 
períodos quentes contribui para a redução das emissões de CO² na atmosfera, a elevação da vida útil, 
da autonomia e do grau de sustentabilidade dos sistemas.

Em segundo, a economia do consumo de energia, que é um benefício imediato para a e�ciência 
das operações solares.
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Esse produto é composto pelos seguintes itens: 

• 1x PAINEL SOLAR YINGLI YL095P-17B 2/3 36 CELULAS POLICRISTALINO 95W
• 1x CONTROLADOR CARGA BATERIA SOLAR VICTRON SCC010010000 BLUESOLAR PWM LIGHT 12-24V/10A
• 1x BATERIA MOURA RS12MF105 CLEAN SOLAR 12V 105AH
• 1x STAUBLI CONECTOR MC4 320016P0001-UR PV-KBT4/6II-UR ACOPLADOR FEMEA
• 1x STAUBLI CONECTOR MC4 32.0017P0001-UR PV-KST4/6II-UR ACOPLADOR MACHO
• 2x MT CABO SOLAR NEXANS 51740 ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 V DC) PRETO
• 2x MT CABO SOLAR NEXANS 52776 ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 VDC) VERMELHO
• 1x LUMINARIA SOLAR 12V 250000000971 VKR030-D5-001-1 VIKARE 30W 12V PULSE LED
• 1x CAIXA LUKBOX PMF404025
• 1x BASE PS-1000 P/POSTE EM ALUMINIO FUNDIDO
• 1x POSTE PS-1001 TUBULAR 88,90X 2,5X 4400 MM
• 1x SUPORTE PS-1003 PLACA ENERGIA SOLAR 900 X 600 MM PAINEL 95W
• 4x CHUMBADOR C12300 PARABOLT CBA 1/2X3 C/PF
• 4x CONECTOR TERMINAL PRE-ISOL. AGULHA 4/6MM AM -TP2561
• 2x CONECTOR TERMINAL PRE-ISOL. OLHAL 4/6MM AM FURA 6,5MM

Peso bruto: 58Kg
Dimensão: 60cm x 110cm x 110cm (Altura x Largura x Comprimento)
NCM: 85013120
EAN:
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Postes Autônomos 

Poste solar 100% em alumínio com luminária em 12v com baixo consumo de energia e alta e�ciência 
luminosa acoplado ao gerador solar o�-grid para 10 horas de funcionamento/dia. 

Led 30W equivalente a uma luminária convencional-HID 70W
Luminosidade 3400 lumens
Eficiência do lume: 100 L/W reais 

Recomendado: 
Áreas de lazer, passarela, condomínios, estacionamento, zona rural e com design moderno e 
de alta resistência.

Instalação: 
O sistema é con�gurado, basta fazer a montagem do poste seguindo os passos no manual e fazer as 
conexões dos cabos e pronto seu gerador vai produzir energia para sua luminária.

Luminária: 

• Potencia: 30W
• Raio de abertura na altura de 4 metros: 5m
• Luminosidade 3400 lumens 
• Equivalente a uma luminária convencional-HID 70W
• Tensão: 12Vcc
• E�ciência luminosa: 100 L/W reais
• Temperatura de cor: 5000K
• Angulo de abertura 165º x 65º
• Vida útil: 50.000 Hrs
• IRC: >85
• Temperatura de operação: -30ºC a 85ºC
• Fator de potência: >0.99
• IP:65
• Material: Alumínio fundido

Poste: 
• Poste tubular em alumínio fundido com diâmetro de 88,90mm
• Altura 4,4 metros
• Espessura com 2,5mm em Alumínio
• Base de �xação em alumínio fundido
• Suporte para placa solar em alumínio
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Poste: 

• Potência máxima (Pmax): 95W
• Tolerâncias de saída de potência: +/- 5%
• E�ciência do módulo: 14.20%
• Tensão de máxima potência (Vm): 18.3V
• Corrente da máxima potência (Im): 5.23A
• Tensão de circuito aberto (Voc): 22.9V
• Corrente do curto-circuito (Isc): 5.59A
• Tipo de células: Silício Policristalino

Controlador de carga 

• Saída de carga com a função de desconexão de baixa tensão da bateria.
• Função de controle de iluminação, um temporizador apenas.
• Monitor de dois dígitos para ajuste rápido e fácil da funcionalidade da saída de carga,
incluindo ajuste do temporizador.
• Três estados de carregamento da bateria (bulk, absorption, �oat), não programável.
• Proteção da saída de carga contra sobre carregamento e curto-circuito. 
• Proteção contra conexão de polaridade invertida do painel solar e/ou bateria. 
• Corrente nominal de carga - 10A
• Desconexão de carga automática -Sim
• Tensão de energia solar máxima - 28V em sistemas de 12V
• Autoconsumo - <10mA
• Saída de carga - Controle manual mais baixa desconexão de tensão 
• Proteção - Bateria de polaridade reversa (fusível) Saída de curto-circuito, Temperatura excessiva.

Bateria solar

A Bateria Moura Clean Nano tem uma combinação exclusiva que lhe confere a maior e�ciência energética 
da categoria e uma tolerância térmica de�nitivamente superior à das baterias do tipo VRLA (Bateria 
valve-regulated lead-acid). É montada com as exclusivas membranas nano porosas retentoras de vapores 
ácidos e contém três agentes que ampliam o seu ciclo de vida a partir da redução dos riscos de origem 
térmica, eletroquímica ou mecânica. 
A operação de sistemas equipados com Baterias Moura Clean Nano dispensa a instalação de condiciona-
dores de ar. Por esse motivo, apresenta uma importante redução no consumo energético, que implica duas 
importantes vantagens, em primeiro lugar, a redução do consumo energético nos períodos quentes 
contribui para a redução das emissões de CO² na atmosfera, a elevação da vida útil, da autonomia e do 
grau de sustentabilidade dos sistemas.
Em segundo, a economia do consumo de energia, que é um benefício imediato para a e�ciência das 
operações solares.
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Poste: 

• 1x PAINEL SOLAR YINGLI YL095P-17B 2/3 36 CELULAS POLICRISTALINO 95W
• 1x CONTROLADOR CARGA BATERIA SOLAR VICTRON SCC010010000 BLUESOLAR PWM LIGHT 12-24V / 10A
• 1x BATERIA MOURA RS12MF105 CLEAN SOLAR 12V 105AH
• 1x STAUBLI CONECTOR MC4 320016P0001-UR PV-KBT4/6II-UR ACOPLADOR FEMEA
• 1x STAUBLI CONECTOR MC4 32.0017P0001-UR PV-KST4/6II-UR ACOPLADOR MACHO
• 2x MT CABO SOLAR NEXANS 51740 ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 V DC) PRETO
• 2x MT CABO SOLAR NEXANS 52776 ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 VDC) VERMELHO
• 1x LUMINARIA SOLAR 12V 250000000971 VKR030-D5-001-1 VIKARE 30W 12V PULSE LED
• 1x CAIXA LUKBOX PMF404025
• 1x BASE PS-1000 P/POSTE EM ALUMINIO FUNDIDO
• 1x POSTE PS-1001 TUBULAR 88,90X 2,5X 4400 MM
• 1x SUPORTE PS-1003 PLACA ENERGIA SOLAR 900 X 600 MM PAINEL 95W
• 4x CHUMBADOR C12300 PARABOLT CBA 1/2X3 C/PF
• 4x CONECTOR TERMINAL PRE-ISOL. AGULHA 4/6MM AM -TP2561
• 2x CONECTOR TERMINAL PRE-ISOL. OLHAL 4/6MM AM FURA 6,5MM

Peso bruto: 58Kg
Dimensão: 60cm x 110cm x 110cm (Altura x Largura x Comprimento)
NCM: 85013120
EAN
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