
Modelo D

Painel de 
carregamento solar
Energia limpa para uma proteção ininterrupta
Com este painel solar, deixará de ser necessário recarregar manualmente 
as baterias das suas câmaras EZVIZ. A luz solar manterá a câmara ligada 
todo o dia, todos os dias. 

Compatível com todas as câmaras alimentadas a bateria EZVIZ1: CS-BC1C, CS-BC1-B1, CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, 
CS-BC1. 

Alimentação por painel solar 
ecológica e económica

Elevada eficiência de carregamento 
(até 4,2 W)

Elevada absorção de luz com células 
monocristalinas de silicone

Cabo de 4 metros para flexibilidade 
na montagem

Design impermeável



Painel solar compacto e de elevada 
eficiência

Com este painel solar, necessitará apenas de um par de horas de luz 
solar direta por dia para manter a sua câmara em funcionamento2. 
Fabricado com células monocristalinas de silicone de elevada 
eficiência, oferece uma alimentação de até 4,2 W. 

Adequado a todas as condições 
climáticas

Com uma estrutura resistente e parafusos de aço inoxidável, o painel 
solar suporta facilmente condições de chuva, poeira, neve e sol. Basta 
montá-lo, deixá-lo trabalhar e desfrutar da energia contínua do sol. 

De tamanho mais reduzido, para se adaptar a 
qualquer espaço, comparativamente ao Painel 

Solar EZVIZ–Modelo C



360°
Cabo de carregamento de 4 m

360°

Instalação simples e flexível

Com um suporte ajustável que gira 360 graus, e um cabo com 4 metros 
de comprimento, o Painel solar oferece uma flexibilidade incrível. Monte a sua câmara 
de segurança no local que desejar, e encontre um ponto solarengo para instalar 
o painel solar. 

1 A lista pode aumentar, já que a EZVIZ continua a lançar novos dispositivos alimentados a bateria. Confirme a compatibilidade do produto antes de 
efetuar qualquer aquisição. 
2 A eficiência de carregamento pode variar, com base nos diferentes fatores ambientais e no tipo de utilização da câmara.



Especificações Modelo CS-CMT-Solar Panel-D

Parâmetro de desempenho 

Tensão de circuito aberto 7,2 V±5%

Corrente de curto-circuito 740 mA±5%

Tensão de alimentação 6,0 V±5%

Dados mecânicos 

Tipo de célula solar Células solares monocristalinas

Dimensões do produto 222,6 x 155,9 x 14,9 mm

Dimensões da embalagem 230 x 161 x 78 mm

Peso Com embalagem: 611 g
Corpo do painel, sem suporte: 334 g

Corrente de alim. máx. 700 mA±5%

Potência máx. 4,2 W

Eficiência das células solares 21,60%

Classe IP IP65

Temperatura de funcionamento -20 ℃~60 ℃, Humidade de 90% ou inferior (sem 
condensação)
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Na caixa Certificações
- Painel Solar EZVIZ-D

- Suporte de montagem ajustável

- Kit de parafusos

- Modelo de perfuração

- Guia de início rápido

RoHS\WEEE\REACH
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