
O sol é a sua energia
LUS LAR®
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A JCL Lighting está rodeada de um grupo de parceiros 
europeus, cada um especializado numa área específica. 

Essa organização é extremamente eficaz e pode fornecer 
respostas relevantes para cada um dos seus projetos. 

Os nossos laboratórios e engenheiros estão em constante 
busca da tecnologias mais recentes, as nossas estruturas 
em escala humana nos oferecem uma flexibilidade e 
reatividade importante, mantendo um grande rigor. 

A qualidade e a eficácia dos nossos equipamentos de 
iluminação autônomos o tornam uma solução exclusiva 
para oferecer o melhor rendimiento todas as noites e o 
ano todo em qualquer lugar do mundo.

SERVIÇO

ALTA 
QUALIDADE

GARANTIA

EXPERIÊNCIA

FLEXIBILIDADE



3 

 JCL LIGHTING foi fundada em 1981 por 
Jean-Claude Lluelles, especializada na origen 
na fabricação de equipamentos eletrônicos 
para iluminação pública. Inventamos em 
1983 o iniciador atrasado, seguido de ou-
tras inovações, como o primeiro driver ele-
trônico para tubo fluorescente e lâmpada 
de descarga. 

Rapidamente a empresa se rodeio de par-
ceiros exclusivos, cada um especializado em 
numa área específico, o que nos permite 
responder aos projetos de iluminação mais 
complexos, mantendo o espírito da empresa: 
serviço, capacidade de resposta, alta tecno-
logia que faça o seu sucesso hoje. 

A nossa experiência em muitas áreas nos 
permitiu desenvolver uma solução autôno-
ma de iluminação pública usando energia so-
lar, com uma abordagem técnica e estética 
diferente das propostas clássicas. 

Os nossos 38 anos de experiência nos per-
mitem oferecer soluções 100% autônomas, 
usando as mais recentes inovações e tecno-
logias para um serviço 100% eficaz, respei-
tando escrupulosamente os padrões de ilu-
minação pública.

DO PASSADO AO PRESENTE
NOSSA HISTÓRIA 
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LUSOLAR 
ILUMINAMOS O FUTURO

A JCL Lighting é reconhecida pela sua inovação contínua, pela qualidade de seus serviços e 
principalmente pelo compromisso ambiental.

Nossa vasta experiência em iluminação e nossa vocação para acompanhar nossa oferta nos 
levou a desenvolver uma gama completa de luminárias solares autônomas que atendem 
perfeitamente às demandas do seu mercado.

As nossas luminárias LUSOLAR oferecem uma alternativa à iluminação convencional, pois 
permitem a iluminação 365 noites por ano, graças à energia solar.

Seu design oferece uma resistência ao vento muito baixa, permite o uso em áreas com 
condições climáticas extremas, o painel solar invisível elimina a tentação de vandalismo e faz 
da LUSOLAR a opção mais confiável e segura do mercado.

A operação com energia solar nos permite gerar uma redução significativa nas emissões tóxicas.
A escolha dos nossos componentes também reduz o problema da reciclagem.
Prova do nosso compromisso com o meio ambiente.

100% DE ENERGIA SOLAR

ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA

ILUMINAÇÃO 365 NOITES POR ANO

INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL

OPERACIONAL DESDE A PRIMEIRA NOITE

PARAMETRÁVEL VIA CONTROLE REMOTO

CONFIABILIDADE E SEGURANÇA

COMPROMISSO AMBIENTAL
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A maioria das soluções de iluminação atuais são desagradáveis para os nossos 
ambientes urbanos. O design da LUSOLAR oferece uma estética discreta sem 

perder seu poder tecnológico. Arquitetos e paisagistas trabalham 
para embelezar as nossas cidades e a LUSOLAR 

torna isso possível com um design elegante.

DESIGN INOVADOR 
OVAL, RETANGULAR OU PERSONALIZADO

Tecnologia avançada que a coloca entre as mais eficaz do mercado. 

eficácia fotométrico.

Respeito do meio ambiente. 

Eles reduzem o impacto visual e ajudam a melhorar a integração de móveis públicos. 

É um produto discreto e eficaz. 

Favorece não ter vandalismo dos paineis solar. 

Permite renovar uma iluminação sem alterar o mastro.

É possível usar mastros padrão. 

Permite equipar zonas inundáveis (todos os componentes estão na luminária). 

Flexibilidade de uso. 

Instalação rápida e fácil.

POR QUE ESCOLHER 

LUSOLAR?
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EFICAZ E 
ELEGANTE

GARANTIA 
TOTAL 5 

ANOS

RESISTÊNCIA 
MÍNIMA 

AO VENTO E 
DURAÇÃO 
MÁXIMA
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A TECNOLOGIA LITHIUM FER PHOSPHATE 

Em ambientes padrão, e para os ciclos realizados em 1C, 
a tabela fornece uma estimativa do número de ciclos 
para o LFP:

• 3000 ciclos a 100% do DoD.
• 4500 ciclos a 80% do DoD.
• 10000 ciclos a 55% do DoD.
• Etc.

Aparecida em 1996, a tecnologia de Ferro-Fosfato de Lítio (também chamada LFP ou LifePO4) está subs-
tituindo outras tecnologias de bateria por causa dos pontos fortes técnicos e do alto nível de segurança. 

As principais vantagens do fosfato de ferro e lítio:

LIFEPO4 OU LFP

No final do número de ciclos, as baterias ainda têm 
uma capacidade nominal superior a 80% da capacida-
de original.

Os nossos painéis solares são feitos sob medida 
e montados na Europa, a montagem das células 
cristalinas únicas e a prensagem das várias 
camadas são realizadas com a maior precisão, o 
vidro de proteção é de qualidade, oferecendo a 
mais alta transparência atualmente disponível. 
para ter o maior retorno.

Célula fotovoltaica monocristalina 
O PAINEL SOLAR

Tecnologia extremamente segura 
(sem fenômeno de fuga térmica) Tempo de vida > 10 anos

Número de ciclos: mais de 3000 
(veja a tabela abaixo)

Toxicidade muito baixa para o meio ambiente 
(uso de ferro, grafite e fosfato)

Muito boa resistência à temperatura 
(até 70° C)

Resistência interna muito fraca. 
Estabilidade ou diminuição durante os ciclos

Potência constante em toda 
a faixa de descarga Reciclagem fácil
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20 ANOS DE 
DURAÇÃO

DE 65 A 105 WATT  
CRETA PARA 

ATENDER TODAS 
AS NECESSIDADES

A MELHOR 
TECNOLOGIA 

PARA A MELHOR 
EFICIENCIA DURAÇÃO DA 

BATERIA PARA 
UMA VIDA 

MAIS SEGURA

PROJETADO, 
DESENVOLVIDO 
E FABRICADO NA 

ESPANHA E NA FRANÇA
MODELO REGISTRADO



O coração de nossa tecnologia é o gerenciamento de energia, o nosso 
driver oferece muitos recursos que nos permitem fornecer iluminação o 
ano todo.

O SENSOR DE PRESENÇA

o sensor de presença
O único objetivo do nosso sensor é fornecer 100% de iluminação de acordo com 
o estudo de iluminação ao longo do ano. Não oferecemos 100% de luz apenas 
por algumas horas, mas a noite toda quando um pedestre, ciclista ou veículo se 
aproxima da luminária. 

É possível desativar o sensor de presença e programar um ou mais períodos de 
energia fixa durante a noite. Exemplo: 100% da saída durante as primeiras 4 horas 
e depois o resto da noite no modo de redução de energia e sensor de presença 
ativo para subir até 100% durante uma presença. 

Os programas são criados e transmitidos com o controle remoto.

gestão de energia
A motorização analisa continuamente a energia disponível, 
dependendo da carga do dia, ajusta automaticamente o 
nível de iluminação para nunca ter uma luz apagada, 
chamamos essa função de Anti Blecaute. 

Esse gerenciamento é essencial para maximizar o 
tamanho da bateria e, assim, ter um componente mais 
leve que pode ser facilmente reciclado.

ELETRÔNICA DE GERENCIAMENTO 

O DRIVER INTELIGENTE 

TECNOLOGIA DE GESTÃO DE ENERGIA
DRIVER MPPT
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Para o melhor eficácia, desenvolvemos um mecanismo de LED específico 
para a aplicação de energia solar. 

Ao contrário de uma iluminação conectada à rede elétrica, uma luminária 
movida a energia solar não possui uma fonte de energia ilimitada, o mo-
tor LED é a fonte de consumo da energia armazenada na bateria, um mau 
desempenho leva a um desperdício de energia. 

As lentes ópticas são o coração do motor LED, foram selecionadas para 
alcançar um alto nível de iluminação com inter-distâncias significativas, 
em conformidade com o decreto de 27 de dezembro de 2018.

PONTOS IMPORTANTES

Temperatura de cor: 3000° K ou 2200° K. 
Índice de reprodução de cores:  IRC > 80.

Índice ULOR: 0% a 0°.
Código GR (risco de fotobiologia): GR 0.
Código de fluxo CIE N° 3 > 95.

LUSOLAR é válido para certificado de economia 
de energia RES-C-104.
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LUSOLAR é um dos poucos em sua categoria a respeitar verdadeiramente o meio ambiente, a poluição lumi-
nosa e o respeito à vida noturna foram levados em consideração no desenvolvimento.

LUSOLAR iluminação eficiente garantida, sem incômodos direcionados para o céu, o índice ULOR é 0%.

• LED 3000°K para iluminação geral.

• LED 2200°K para espaços que exijam proteção da fauna noturna.

• Índice ULOR: 0% a 0°.
• Code GR (risco de fotobiologia): GR 0.
• Código de fluxo CIE N° 3 > 95.

LUSOLAR é válido para certificado de economia de energia RES-C-104.

UM OBJETIVO           

POLUIÇÃO LEVE

UM DESAFIO

UMA RESPOSTA
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As luminárias solares LUSOLAR trabalham 100% com ener-
gia solar, uma fonte de energia renovável, inesgotável, não 
poluente, evitando o uso de combustíveis fósseis e disponí-
vel em todo o planeta, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável.

O uso das luzes solares LUSOLAR reduz as emissões de CO2 
na atmosfera e protege o meio ambiente.

Com a instalação das luzes solares LUSOLAR,não apenas re-
duzimos as emissões no meio ambiente, mas usamos energia 
limpa e livre, o que significa uma redução no consumo.

LUSOLAR
COMPROMISO 
AMBIENTAL

A JCL Lighting presta atenção especial à duração dos nossos 
produtos e à reciclagem de todos os nossos componentes.
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LUSOLAR UMA SOLUÇÃO 
AUTÔNOMA INOVADORA

TECNOLOGIA QUE FAZ A DIFERENÇA

Uma luminária solar é composta por vários componentes, cada um com uma duração definida, a JCL Lighting 
está comprometida com sérias garantias e não com duração teórica.

A BATERIA: 

Uma bateria de alta tecnologia para minimizar seu impacto ambiental durante 
sua reciclagem. 

A tecnologia LifePO4 de lítio da nossa luminária utiliza uma bateria compacta 
e reciclável. Por um circuito simples de recuperação e tratamento, a JCL 
Lighting pode cuidar dessa reciclagem. É o componente mais sensível, tem 
uma duração diretamente relacionada ao ambiente, mas também ao número 
de ciclos de carga e descarga. 

A nossa tecnologia Lithium LifePO4 é a mais recente tecnologia de bateria 
de alta eficiência. Amplamente utilizada em telefonia móvel e automotiva, 
atualmente essa tecnologia é a única a suportar ambientes com temperaturas 
acima de 35°, mantendo um formato e peso muito pequenos. 

A nossa bateria oferece uma garantia de 5 anos, durante a qual à sua eficácia 
de 100%. A duração é variável, dependendo do uso, em nosso campo de apli-
cação, a duração será entre 6 e 8 anos.

O PAINEL SOLAR:

A tecnologia mono cristallin com soldas de prata oferece eficiência quase 
infinita, a duração é de 20 anos e garantimos 10 anos (período durante o 
qual seu eficácia será ideal para o uso associado).

DRIVER:

O nosso condutor inteligente analisa constantemente o estado de carga e 
descarga da bateria, adaptando permanentemente a saída da luminária, de 
modo a nunca atingir o limite crítico de carga da bateria. Esse limite não 
deve ficar abaixo de 30% da carga máxima, para que sua vida não seja ape-
nas preservada, mas também melhorada.
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O design e a tecnologia da LUSOLAR 
permitem novas instalações com 
baixo impacto visual com suporte 
de mastro padrão, mas também a 
renovação da existente, sem alterar 
o mastro. 

LUSOLAR oferece um design ele-
gante e discreto que permite insta-
lações em ambientes urbanos sem 
degradar visualmente a paisagem 
contra dispositivos com uma estéti-
ca, muitas vezes negligenciada.

Solução 
convencional.

O MECANISMO DE LED:

Composto por um driver inteligente, um LED de vida muito longa (100.000 
horas L95B10) e um detector de presença IP68. 

Garantia de 10 anos.

A LUMINÁRIA:

Fabricado em alumínio com pureza de 99%, recebe um tratamento de superfí-
cie seguido de uma pintura que permite instalações nas zonas mais corrosivas.

LUSOLAR ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA QUE 
NÃO PREJUDICA A PAISAGEM

LUSOLAR, 
discrição, bom design 

e alta eficácia.

A maioria das soluções de iluminação movidas a energia 
solar usa tecnologias desatualizadas que exigem que os 
fabricantes usem painéis solares e baterias desproporcio-
nais, em detrimento de um design agradável e discreto 
para as paisagens da cidade.
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CORPO DA LUMINARIA

Corpo da luminária alumínio usinado e soldado com acabamento termo 
lacado, com acesso a todos os componentes, removendo o painel solar.

MOTEUR LED 

• Duração de 100 000 Horas  
L95B10.

• 2200 / 3000 / 4000°K IRC>70.

• 7 fotometrias disponíveis.

• Facilmxente substituível em 
caso de avaria ou vandalismo.

MOTOR LED 

1

MOTEUR LED 
• Radar de detecção de mo-

vimento para otimização da 
energia disponível.

SENSOR DE PRESENÇA 

2

3

Controle remoto de parâmetros 
através do sensor de presença.

• Driver, óptica de LED, detector 
e bateria.

O CORPO RECEBE  



• Driver, óptica de LED, detector 
e bateria.

O CORPO RECEBE  

MOTEUR LED 

• No topo do mastro e 
orientável a 360°.

• Fixação topo 60 / 62mm.

• Fixação 76mm.

• Fixação 90mm.

MONTAGEM

4

• Invisível e protegido contra os elemen-
tos (granizo, poeira) por uma proteção 
LEXAN de 2 mm de espessura fixada no 
capô do dispositivo.

• O capô pode ser cortado na forma que o 
cliente desejar.

PAINEL SOLAR

5
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NO ÂMBITO DE NOVAS OBRAS

• A tecnologia LUSOLAR oferece um peso 
consideravelmente baixo e uma superfície 
à prova de vento nesta categoria de lumi-
nárias. Já não falamos de mastros inde-
pendentes, mas de iluminação autônoma.

Aqui estão as principais vantagens:

• O concreto sólido permanece com as mes-
mas dimensões que as do sólido fornecido 
para um mastro que possui um acessório 
conectado à rede elétrica.

• O mastro é padrão,, a LUSOLAR utiliza 
uma massa de suporte produzida pelos 
fabricantes e a porta de visita pode ser 
removida, tornando seu preço ainda mais 
atraente.

LUSOLAR A ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA MAIS 
FÁCIL E ECONÔMICA PARA INSTALAR

COMO PARTE DO TRABALHO DE RENOVAÇÃO.

Você quer reformar um parque, mas sem recons-
truir as montanhas e calçadas? As luminárias ins-
taladas são obsoletas e consomem muita energia? 
Os cabos de alimentação e o gabinete estão no 
fim de sua duração ou estão degradados, mas os 
lustres estão em boas condições? Pode reduzir os 
custos, substituindo simplesmente as luminárias 
antigas por LUSOLAR. 

Somente a tecnologia LUSOLAR pode renovar um 
parque de iluminação. A resistência ao peso e ao 
vento do nosso dispositivo permite manter o cas-
tiçal existente. O eficácia fotométrico do LUSOLAR 
responde a quase todos os casos de renovação. 

As despesas de investimento são extremamente baixas 
e o retorno do investimento é muito mais rápido.

Faça um concreto sólido padrão 
ou use uma massa sólida pré-
fabricada.

1

Montagem de um mastro padrão 
com ou sem porta.2

Montagem da luminária no topo 
mate (60 ou 76mm no topo).3

Desmonte a luminária antiga.1

Instale LUSOLAR. 2

A LUMINÁRIA LUSOLAR É ENTREGUE MONTADA E CONFIGURADA DE ACORDO COM SUA SOLICITAÇÃO. SUA EMBALAGEM É REMOVIDA,
ELE É FIXO NO MASTRO, INICIA SEU SERVIÇO AUTOMATICAMENTE E ESTÁ 100% OPERACIONAL DESDE A PRIMEIRA NOITE.



LUSOLAR PARA UMA INSTALAÇÃO SIMPLES E 
ECONÔMICA EM ALGUMAS ETAPAS

A LUMINÁRIA LUSOLAR É ENTREGUE MONTADA E CONFIGURADA DE ACORDO COM SUA SOLICITAÇÃO. SUA EMBALAGEM É REMOVIDA,
ELE É FIXO NO MASTRO, INICIA SEU SERVIÇO AUTOMATICAMENTE E ESTÁ 100% OPERACIONAL DESDE A PRIMEIRA NOITE.

Retire LUSOLAR da caixa. 
Atualmente, o LUSOLAR está no 

modo de suspensão para transporte.

É configurado e preparado para 
operar de acordo com os parâmetros 

do projeto de iluminação.

Leia as instruções
 de uso. 

A instalação deve ser 
realizada por pessoal 

qualificado.

Fixe LUSOLAR  no mastro e 
remova o filme blackout 

Quando a luz ambiente é inferior a 2 
lux, o LUSOLAR acende.

O LUSOLAR é entregue configurado especifica-
mente para o seu projeto e, de acordo com o 
estudo de iluminação que você validou, a ba-
teria está 100% carregada. 

Para a instalação em um mastro, você não pre-
cisa abri-lo, coloca-o diretamente no suporte, 
orienta-o opticamente na calçada, bloqueia 
os 2 parafusos M10, retira o filme preto que 
oculta o painel solar e LUSOLAR está opera-
cional à noite. 

Recuo, inter-distância e altura, consulte o es-
tudo de iluminação.

1 2 3

Módulo LED na beira da estrada.

Retiro Distâ
ncia

 inter 

Al
tu

ra

Estrada Calçada
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LUSOLAR  80 & 105WC 

Peso:  
Com bateria 30Ah: 22 Kg. 
Com bateria 45Ah: 23,5Kg. 

Área do vento Scx: 0,11m2. 

Painel fotovoltaico 80 ou 105Wc. 

Montagem do mastro superior com 
diâmetro de cabeça de 60 a 89mm. 
Bloqueio com 2 linhas de parafusos de 
agulha de 10mm. 
360 ° rotatable.

LUSOLAR 51 & 65WC 

Peso:  
Com bateria 30Ah: 19Kg.
Com bateria 45Ah: 20,5Kg.

Área do vento Scx: 0,10m².

Painel fotovoltaico 65 ou 51Wc.

Montagem do mastro superior com 
diâmetro de cabeça de 60 a 89mm. 
Bloqueio com 2 linhas de parafusos de 
agulha de 10mm. 
360 ° rotatable.

MOTOR LED 

• 7 fotometrias.
• 12 Led de alta eficiência (más de 132 Lumens/Watt).
• De 8 a 28 Watts – 1060 a 3380 Lumens (3000°K).
• 2200°K IRC > 65  / 3000 & 4000°K IRC > 70.
• Duração: 100 000 horas L95B10.

DRIVER

• Conectado ao detector de presença, ele fornece o motor Led e oferece 100% 
da iluminação na presença de um pedestre ou veículo. A função nunca extin-
ta; garante iluminação, mesmo em tempo nublado ou chuvoso, por no máxi-
mo 4 noites.

• Um LED vermelho visível no sensor permite visualizar o status operacional da 
luminária (em carga, operacional, sobrecarga, com defeito).

TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO
18

1,
4

1370

77
0

18
6,

5

1100

65
0



21 

FOTOMETRIA 

• Para camino pedestre, rúa de 3 a 6 metros, parques e jardins.

INSTALACÃO TIPICA

• Altura: 5 metros.
• Inter distância: 25 metros.
• Largura da rua: 4 metros.

• Luminária: LUSOLAR 15 Watts / 3000° Kelvin.

• Iluminacão média: 11 Lux.
• Uniformidade média: 0,44.

UMA 

VIDA E UMA 

GARANTIA 

DOMINADAS. 



PAINEL SOLAR

Painel tecnológico monocristalino, proteção contra impactos IK10 por uma espessura LEXAN 2mm.

Tempo de vida: 10 anos.

Potência de 51 a 105Wp.

O painel solar é fixado em uma placa de alumínio que pode ter uma forma livre, o painel e a 
placa são fixados no corpo da luminária.

BATERIA

A bateria está integrada na luminária.

Tecnologia Lithium LifePO4 (Lithium fer Phosphate) no formato cilíndrico.

15 a 45Ah/14V.  

Temperatura de operação de -20° a + 65° C.

Circuito de proteção por termopar.

Controlador de carga integrado.

Duração: 5 a 7 anos.

Tecnologia plug and play para substituição fácil e rápida no final da vida útil.

MOTOR LED

Ótica composta por 12 LEDs que fornecem 1850 a 3380 lúmens (15 a 28 watts).

Temperatura de cor: 3000 ou 4000° k (2200 ° k, mediante solicitação).

Tempo de vida: 100.000 horas L95B10.

IRC > 70.

IP66 / IK08.
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DRIVER 

Driver de última geração, incluindo o protocolo MPPT para maximizar o nível de carga da bateria.

Proteção contra polaridade reversa.

Conectado ao sensor de presença, o driver controla o módulo de LED para otimizar a carga da bateria.

Modo de teste, visível por um LED vermelho (no sensor) para saber o nível da carga e operação ou defeito 
da luminária.

Proteção de baixa temperatura para não carregar a bateria em temperaturas abaixo de -20° C.

Permite controlar o módulo de LED de 5% a 100% da saída.

A função nunca extinta, garante iluminação por 40 horas sem carga da bateria.

Modificação dos parâmetros e leitura do estado da carga e dos ciclos através de um controle remoto com 
tela digital.

Duração 100.000 horas.

IP67 / CLASSE 2.

SENSOR DE PRESENÇA

O sensor de movimento por radar de micro-ondas, ângulo de 65°, captura movimentos a uma distância de 
6 metros em ambos os lados da luminária, 4 metros na frente e 4 metros atrás, não leva em consideração 
os animais de tamanho pequeno.

Tempo de reação < 1 segundo.

Aumente a velocidade no modo de potência máxima e desça no modo reduzido ajustável de 0 a 10 segundos.

Conexão ao driver através de um conector IP68.

IP67 / IK08.
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