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Existem inúmeras aplicações nas quais os sistemas solares podem prover soluções imediatas. 
Estas aplicações incluem:

Onde convém utilizar o sistema solar?

EverGEN 20 & 30
Solução de iluminação solar LED 
independente ideal para baixas alturas de 
montagem e aplicações de pedestres com 
baixos níveis de iluminação.

Prédios novos, onde:
•	 o	acesso	à	energia	elétrica	é	difícil	ou	

impossível;

•	 as	despesas	são	elevadas;

•	 as	verificações	do	subsolo	são	laboriosas	
ou	custosas;

•	 a	localização	dos	serviços	públicos	é	
desconhecida;

•	 o	roubo	de	cobre	é	uma	preocupação	
permanente;

•	 existe	a	intenção	de	mostrar	que	está	sendo	
utilizada	uma	energia	limpa	e	renovável;

•	 o	financiamento	governamental	é	um	fator	a	
ser	considerado.

Prédios existentes, onde:
•	 ainda	não	tenha	iluminação	instalada;

•	 o	custo	de	interromper	o	fluxo	normal	do	
tráfego	é	elevado;

•	 o	custo	de	alterar	o	meio	ambiente	é	
elevado;

•	 a	iluminação	existente	é	insuficiente;

•	 a	fiação	subterrânea	está	se	aproximando	ao	
final	de	sua	vida	útil;

•	 existe	a	intenção	de	mostrar	que	está	sendo	
utilizada	uma	energia	limpa	e	renovável;

•	 o	financiamento	governamental	é	um	fator	a	
ser	considerado.

Reserva de energia avançada*
A	Carmanah,	com	as	novas	capacidades	de	reserva	de	energia	avançadas	disponíveis	na	série	EverGEN	
1700,	lidera	o	campo	de	iluminação	sem	conexão	à	rede.	Utilizando	redes	mesh	e	sensores	de	ocupação,	a	
reserva	de	energia	avançada	permite	que	uma	rede	de	EverGEN	1700	forneça	ativação	baixa-alta	sincronizada	
quando	uma	das	luzes	da	rede	detecta	movimento.

A	 reserva	 de	 energia	 avançada	 melhora	 o	 alcance	 e	 a	 funcionalidade	 dos	 sensores	 individuais	 de	
ocupação	e	é	ideal	para	estacionamentos,	passagens	de	pedestres	e	qualquer	área	em	que	a	iluminação	
constitua	uma	característica	de	seguridade	integral.

EG300
Solução de iluminação solar LED ideal para 
a iluminação de estacionamentos, estradas e 
prédios.

EverGEN 1700
Solução de iluminação solar LED 
independente com capacidade de reserva 
de energia avançada. Desenhado para ser 
instalado em menos de 30 minutos. Ideal para 
aplicações em estacionamentos, estradas e 
prédios.

* tecnologia com patente pendente

Ativação	total:	uma	luz	detecta	movimento	e	ativa	todas	as	outras	luzes	da	rede.

Distância	pré-determinada:	uma	luz	detecta	movimento	e	ativa	todas	as	luzes	
localizadas	em	uma	distância	pré-determinada	do	movimento.

Descubra o que a iluminação solar LED pode fazer por 
você. Visite o nosso selector de EverGEN da Carmanah 
em www.carmanah.com/lighting para obter respostas 
imediatas sobre como utilizá-lo e como aplicá-lo. 



Série	EverGEN	30	da	Carmanah

Série	EG300	da	Carmanah

Série	EverGEN	1700	da	Carmanah
Instalação	finalizadaOrientar	e	ajustarLevantar	Preparar	e	testar

EG340 - Sistema de Iluminação Solar LED da Carmanah 
Sem Conexão à Rede

Iluminação solar LED que pode ser instalada em menos 
de 30 minutos

Meta: 

Produto: 

Estudo de Caso: Instalação de Iluminação Solar LED em 
um prédio existente

Iluminação	dos	caminhos	de	pedestres	do	parque	 “Juan	Pablo	 II”,	 um	espaço	
verde	localizado	no	centro	do	município	de	Las	Condes	em	Santiago	do	Chile.

Carmanah	EverGEN™	30

Produto:

O EG 300 é ideal para:

Carmanah	EG300

Rodovias,	 vias	 públicas,	 estacionamentos,	 iluminação	 do	 perímetro	 e	
muitas	outras	aplicações	de	iluminação.

Produto 

Vantagens:

Carmanah	EverGEN™	1710	

As	fitas	de	levantamento,	e	o	seu	projeto	auto-contido,	permitem	que	a	
unidade	 seja	 preparada	 no	 solo	 e	 que	 seja	 levantada	 até	 o	 seu	 lugar	
próprio.	A	instalação	é	concluída	em	menos	de	30	minutos.
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Unidades especificadas para você
A	 Carmanah	 utiliza	 sofisticadas	 ferramentas	 de	
modelagem	 que	 simulam	 condições	 ambientais	
e	 garantem	 o	 rendimento	 dos	 produtos	 para	 a	
sua	 instalação	 e	 aplicação	 específica.	 A	 nossa	
modelagem	 não	 observa	 simplesmente	 como	
funciona	o	painel	solar	na	sua	região,	mas	simula	
como	 o	 sistema	 inteiro	 interage	 e	 se	 comporta	
dentro	das	condições	que	existem	na	localização	
exata	 onde	 se	 encontra	 (determinado	 com	
base	 na	 latitude	 e	 longitude)	 durante	 as	 quatro	
estações.	Isso	significa	que	o	sistema	Carmanah	
é	 desenhado	 para	 proporcionar	 uma	 máxima	
saída	 luminosa,	 máxima	 autonomia	 e	 máxima	
confiabilidade,	exatamente	onde	e	da	maneira	que	
a	luz	será	utilizada.

Sistema de Gerenciamento de 
Energia 

O	sistema	de	 gerenciamento	 de	 energia	 (SGE)	
é	 um	 componente	 crítico	 do	 sistema	 EverGEN	
que	 proporciona	 uma	 saída	 luminosa	 brilhante,		
confiável,	 protege	 a	 integridade	 das	 baterias,	
reduz	o	custo	do	projeto	e	assegura	sistemas	de	
iluminação	 saudáveis	 e	 altamente	 funcionais	 a	
longo	prazo.

O	 SGE	 aproveita	 as	 nossas	 sofisticadas	
ferramentas	 de	 modelagem,	 monitorando	 e	
regulando	 a	 acumulação,	 a	 transferência	 e	
o	 amarzenamento	 de	 energia,	 baseado	 na	
localização	 e	 nas	 condições	 de	 aplicação.	
Devido	 aos	 componentes	 elétricos	 do	 sistema	
estarem	eficientemente	 integrados	a	uma	única	
unidade,	o	sistema	de	gerenciamento	de	energia	
permite	alcançar	sistemas	solares	de	iluminação	
LED	 com	 um	 tamanho	menor	 e	 o	 brilho	maior,	
assim,	 os	 postes	 podem	 ser	 localizados	 em	
largas	 distâncias,	 reduzindo	 o	 custo	 do	 projeto.	
Esse	 sistema	 também	 prevê	 uma	 capacidade	
de	 reserva	 de	 energia	 avançada	 e	 perfis	 de	
operação	que	permitem	ao	usuário	a	otimização	
na	aplicação	da	luz.	A	“autonomia	reforçada”	do	
sistema	assegura	que	a	luz	útil		continuará	sendo	
fornecida	 mesmo	 em	 situações	 de	 operação	
incomuns	ou	em	períodos	excessivos	de	sombras	
em	prédios,	sem	comprometer	a	integridade	das	
baterias.

Detecção Urbana Inteligente
As	 unidades	 EverGEN	 da	 Carmanah	 podem	
ser	 diferenciadas	 por	 uma	 energia	 proveniente	
da	própria	 luz	 solar.	 Isso	evita	 que	a	 iluminação	
envolvida	 confuda	 os	 sistemas	 EverGEN	 e	
assegura	 uma	 operação	 confiável,	 mesmo	 em	
ambientes	urbanos.

Garantia de Cinco Anos
A	Carmanah	oferece	uma	garantia	de	cinco	anos	
para	todos	os	seus	sistemas	de	iluminação	solar	
LED	EverGEN,	incluindo	as	baterias.

Tecnologia de Baterias Recicláveis
A	Carmanah	 utiliza	 baterias	Mesh	 de	 fibra	 de	
vidro	 absorvente	 (AGM)	 que	 são	 totalmente	
recicláveis,	 assegurando	 um	 sistema	 robusto,	
mesmo	 em	 climas	 severos	 e	 em	 condições	
desfavoráveis.

Respeita ao Meio-Ambiente
Todos	 os	 componentes	 das	 unidades	 EverGEN	
da	 Carmanah	 são	 completamente	 recicláveis	 e	
cumprem	com	a	diretiva	RoHS,	permitindo	somar	
um	fim	de	vida	útil	respeituoso	ao	meio-ambiente,	
além	de	todos	os	outros	benefícios	que	oferece	a	
tecnologia	de	iluminação	solar	LED.

O Diferencial da Carmanah

Carmanah Technologies Corp. 
Desde	1966,	a	Carmanah	tem	criado	
alguns	 dos	 sistemas	 de	 iluminação	
solar	 LED	 mais	 avançados	 do	
mercado.	 Com	 mais	 de	 300.000	

instalações	ao	redor	do	mundo,	a	tecnologia	da	Carmanah	tem	sido	posta	à	prova,	
praticamente,	em	todos	os	ambientes	do	mundo.	

A	Carmanah	é	conhecida	por	seu	confiável	sistema	de	iluminação	sem	conexão	
à	rede,	graças	a	um	sistema	de	energia	patenteado	que	prevê	autonomia	e	um	
comportamento	melhorado	do	sistema.

Os	 especialistas	 da	 Carmanah	 podem	 fornecer	 informações	 objetivas	 sobre	 a	
viabilidade	dos	sistemas	solares	em	qualquer	aplicação	ou	meio-ambiente.	Para	
nós,	nada	é	mais	importante	do	que	apresentar	uma	iluminação	que	proporcione	
confiança	em	sua	durabilidade	e	satisfação	pelo	rendimento	da	iluminação	solar	
LED,	realizando	todos	os	pressupostos	requisitos.

A	Carmanah	tem	o	apoio	de	uma	rede	global	de	profissionais	da	iluminação.	

Para	encontrar	um	representante	na	sua	região,	visite	www.carmanah.com

Luminarias BetaLED™, LEDway™ e THE EDGE™  
As	 luminárias	 BetaLED	 da	 Beta	 Lighting	 fornecem	
permanente	 inovação	no	campo	dos	LEDs	a	 todos	os	
sistemas	 de	 iluminação	 solar	EverGEN	da	Carmanah.	
Apoiada	por	estudos,	por	relatórios	feitos	por	terceiros,	
por	 dados	 de	 ensaios	 fotométricos	 certificados	 e	
apoiados	pela	IESNA,	as	luminárias	BetaLED	fornecem	
dados	mensuráveis	de	desempenho	que	comprovam	as	

afirmações	do	fabricante.

As	luminárias	BetaLED	também	permitem	que	o	EverGEN	forneça	soluções	
significativas	no	custo	global	do	projeto	em	comparação	com	outras	soluções	
solares,	oferecendo	maior	uniformidade	e	rendimento.	 Isso	permite	que	o	
EverGEN	ilumine	uma	determinada	área	com	menos	sistemas	totais	do	que	
os	outros	sistemas	de	iluminação	solares	disponíveis	no	mercado.

As	 luminárias	 BetaLED	 também	 respeitam	 as	 diretivas	 da	 IDA,	 ou	 seja,	
contribuem	para	um	ambiente	mais	saudável,	ajudando	a	reduzir	a	poluição	
luminosa.	

A		série	EverGEN	1700:
	Esquerda:	EverGEN	1720	/	Direita:	EverGEN	1710


