
LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SéRIE SPK • SIStEmaS dE EnERgIa SolaR

a série SPK consiste de sistemas de 
energia solar autônomos, capazes de 
alimentar lanternas de até 10 milhas 
náuticas de alcance.o projeto de suas 
diversas configurações os torna adequados 
para alimentar instalações em terra e no 
mar. 
Seu custo reduzido de instalação e 
manutenção os torna adequados mesmo 
para locais em que haja disponibilidade 
de energia elétrica comercial. Sua caixa 
de baterias, que também contém um 
regulador de carga, é construída em 
composto plástico de excepcional 
resistência e durabilidade. Isto confere 
ao conjunto uma extraordinária vida útil 
em serviço nos ambientes marinhos mais 
adversos.

Características

Caixa de baterias fabricada em composto plástico (fibra de vidro e poliamida) com grande resistência • 
ao ambiente marinho.
Quatro configurações padronizadas, adequadas para bóias ou faroletes em terra.• 
Bateria de eletrólito gelatinoso, totalmente livre de manutenção.• 
módulos solares: 10 W, com 36 células de silício monocristalino, montados em armações de alumínio • 
anodizado, adequados para uso marinho.
Suporte do painel solar em alumínio e parafusos em aço inoxidável.• 
Regulador de carga incorporado ao eclipsor dES10 para lanternas de lEd, para outros tipos de • 
lanternas, inclui-se o regulador SPC66.
Incluem-se os cabos e conectores necessários para a sua instalação adequada.• 
Compatibilidade eletromagnética • 
grau de estanqueidade: IP-67.• 

Série SPK
CatÁlogo CoRPoRatIVo



La Maquinista Valenciana · www.lmvsa.com · tel: +34 96 159 60 71

20120510

Especificações técnicas 

SPK2060-B

Capacidade das baterias: 12 V / 60 ah • 
disponível baterias de 12 V até 120 ah em C100

módulos solares: 2 x 10 W = 20 W• 
Para uso em bóias• 
lanterna recomendada: Bdl120, com alcance máximo de • 
7 milhas náuticas.

SPK2060-P

Capacidade das baterias: 12 V / 60 ah • 
disponível baterias de 12 V até 120 ah em C100

módulos solares: 2 x 10 W = 20 W• 
Para uso em pilares.• 
lanterna recomendada: Bdl120, com alcance máximo de • 
7 milhas náuticas.

SPK2060-Px2

Capacidade das baterias: 2 x 12 V / 60 ah = 12 V / 120 ah • 
disponível baterias de 12 V até 240 ah em C100

módulos solares: 2 x 20 W = 40 W• 
Para uso em pilares.• 
lanterna recomendada: Bdl300, com alcance máximo de • 
10 milhas náuticas.

SPK2060-Bx2

Capacidade das baterias: 2 x 12 V / 60 ah = 12 V / 120 ah • 
disponível baterias de 12 V até 120 ah em C100

módulos solares: 4 x 10 W = 40 W• 
Para uso em bóias• 
lanterna recomendada: Bdl300, com alcance máximo de • 
10 milhas náuticas.

[Sujeito a melhorias sem aviso prévio]


