


A REALMOBI trabalha a mais de 20 anos por todo o Brasil com soluções em 
sinalização semafórica e mobilidade urbana.

Já atendeu dezenas de municípios, pólos geradores de tráfego, indústrias, 
empreiteiras e integradores buscando sempre os melhores resultados 

aliados ao melhor custo beneficio.



MÓDULO FOCAL PARA SEMÁFOROS
LED HI-FLUX FULL RANGE 



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
— Produzido de acordo com as normas ITE VTCSH e ABNT NBR 15889;

— Baixo consumo de energia e fonte chaveada integrada;

— Compatível com os porta-focos produzidos de acordo com a ABNT NBR 7995;

— Protegido contra raios ultravioleta (UV);

— Grande ângulo de visibilidade;

— Mais segurança, LEDs e lentes incolores, sem efeito fantasma;

— Lentes com tecnologia Fresnel que proporcionam uniformidade de luminância (cd/m²);

— LEDs de alto fluxo luminoso invisíveis externamente;

— Grande economia de energia e baixo custo de manutenção;

— Certificado pelo Sistema Internacional de Qualidade ISO9001.





Por que usar nosso 

MÓDULO

Pela eficiência e
maior segurança na
sinalização semafórica. 



USAMOS LENTE

FRESNEL

A Lente Fresnel é caracterizada pela
utilização de círculos concêntricos

para irradiação de feixes luminosos.

Ela faz com que os LEDs individuais
sejam invisíveis de qualquer ângulo

externo ao módulo 



Permite a utilização de LEDs Hi-flux em SMD que 
geram maior intensidade luminosa com menor 
consumo de energia.

Excepcional unifomidade de luminância sobre
toda a superfície da lente externa do módulo.

LENTE FRESNEL



A Lente Fresnel não permite que os LEDs individuais 
sejam visíveis de nenhum ângulo externo ao módulo. 

Mesmo quando parte dos LEDs estiver apagado, não 
ficam visíveis externamente e o módulo continua 

DIFERENÇA ENTRE AS 
TECNOLOGIAS QUANDO OS LEDS 
QUEIMAM

ficam visíveis externamente e o módulo continua 
sinalizando com segurança, acima da luminosidade 
mínima exigida nos pontos principais

A diferença de aspectos com
até 50% dos LEDs desligados. 



A Norma Brasileira define a
luminosidade mínima para 78
diferentes pontos na lente do
semáforo. 

Com 50% dos LEDs desligados, o Módulo 
Vermelho atende a norma em 91,02% dos 

pontos medidos 

Os pontos medidos
pela norma. 

Módulo Realmobi com até

50% dos LED's desligados

Únicos pontos ligeiramente abaixo do exigido, porém acesos. A lente Fresnel permite manter a 
uniformidade de luminância, sinalizando com segurança mesmo com até 50% dos LEDs
desligados. 



Com 33% dos LEDs desligados,
o Módulo Amarelo atende a norma

em mais 67% dos pontos medidos. 

Os pontos medidos
pela norma. 

Módulo Realmobi com até

33% dos LED's desligados

Únicos pontos ligeiramente abaixo do exigido, porém acesos. A lente Fresnel permite manter a 
uniformidade de luminância, sinalizando com segurança mesmo com até 50% dos LEDs
desligados. 



Com 50% dos LEDs desligados,
o Módulo Verde atende a norma
em 94,87% dos pontos medidos 

Os pontos medidos
pela norma. 

Módulo Realmobi com até

33% dos LED's desligados

Únicos pontos ligeiramente abaixo do exigido, porém acesos. A lente Fresnel permite manter a 
uniformidade de luminância, sinalizando com segurança mesmo com até 50% dos LEDs
desligados. 



RESISTÊNCIA E 

DURABILIDADE

Fator de proteção IP66 - não permite 
penetração de umidade e poeira, mesmo 

em ambientes que sofrem com maresia e 
poluição, protegendo os circuitos.

Fonte full range - opera entre as tensões Fonte full range - opera entre as tensões 
de 80~265VAC dando maior resistência a 
picos de tensão a rede elétrica e melhora 

o desempenho dos nobreaks.

5 anos de garantia.



PROJEÇÃO DE DEGRADAÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA DO

MÓDULO VERMELHO

Luminosidade Realmobi

Lumin. Mínima ABNT

Lumin. Píxel Média



PROJEÇÃO DE DEGRADAÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA DO

MÓDULO AMARELO

Luminosidade Realmobi

Lumin. Mínima ABNTLumin. Mínima ABNT

Lumin. Píxel Média



PROJEÇÃO DE DEGRADAÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA DO

MÓDULO VERDE

Luminosidade Realmobi

Lumin. Mínima ABNTLumin. Mínima ABNT

Lumin. Píxel Média



GERA REAL

ECONOMIA

A utilização dos 
módulos focais 
Realmobi gera Realmobi gera 

economia de
energia e 

manutenção 



ECONOMIA EM

ENERGIA

ECONOMIA MÉDIA COM ENERGIA POR MÓDULO,

EM 5 ANOS: R$ 354,93



ECONOMIA NO MENOR NÚMERO DE

TROCAS

ECONOMIA COM TROCAS POR MÓDULO,

EM 5 ANOS: R$ 209,72



ECONOMIA

TOTAL

ECONOMIA TOTAL EM 5 ANOS POR MÓDULO SUNBURST
ENERGIA + TROCAS + PRODUTOS 

R$ 1.064,65 



Entre em contato e visite nosso site:

(41) 3045-9195  | (41) 9 8859-3251

comercial@realmobi.com.br

www.realmobi.com.br


