FAKTA
POINT SUN
# 319

Pullert i to højder, med integreret solcellelys. Lede- og
atmosfærelys.
Gratis lys, ingen kabler - og uafhængigt af el-nettet.

Lav version: lede- og atmosfærelys til brug langs gå-, cykleeller løbestier. Høj version: også som vejviser - og i parker og
på pladser til at regulere parkering og trafik.
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POINT SUN # 319
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Materiale + overflade
Lysenhed: Top i UV-stabiliseret polykarbonat (PC), bund i
polyoxymethylen (POM).
Pullert: Ekstruderet aluminium, primet og pulverlakeret i mat tekstur
(glans 10).
Dimensioner
H300 / H900 x Ø80mm

Lysfunktion
Lede og atmosfærelys.
Lyset lagres, via en solcelle, i et batteri i dagtimerne. Ved skumringstid
tænder Point Sun (ved hjælp af et forprogrammeret ur) og vil lyse hele
aftenen og natten, i en styrke tilpasset den opsamlede lysmæmgde - og
vil slukke igen ved daggry.
Det cirkelformede lys er rettet horisontalt og nedad via en reflektor og
den matterede cylinder.
Lysenhed
Solcelle: Monokrystallinsk, 300mW. Batteri: NiMh, 3.6V/3.100mAh. LED: 4
x hvide, 3000K. Elektronik: Intelligent processorstyring for effektiv
energilagring og optimering af lysniveau. RTC-ur.
Fastgørelse
Lysenheden fastgjort med M6mm sikkerhedsbolt.
Produktet nedgraves 300mm eller påboltes via 3 x undersænkede Ø11
huller i flange-versionen (F version, med flange).
Anbefalet afstand mellem mellem produkter: 1-2 meter, afhængig af
brug.
Mekanisk styrke
IP 65 vandtæt / IK klassifikation: IK 8 / Korrosionsklasse: C4
Vedligehold
Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift.
Top med solcelle holdes fri for snavs, for at sikre maksimal lyslagring.
Levetid
+25 år, batteriskift efter ca. 6 år.
Variant
Anden højde eller RAL farve, anden batteritype eller anden lysprofil kan
leveres. Anden lysfarve - blå, rød, grøn eller kold hvid - kan leveres. Logo
eller motiv kan integreres i den lysende top.
Varenumre
#319 01## Point Sun 300, hvid LED / 1,3kg
#319 02## Point Sun 300F, hvid LED / 1,6kg
#319 11## Point Sun 900, hvid LED / 2,8kg
#319 12## Point Sun 900F, hvid LED / 3,1kg
#319 9050 Point Sun lysenhed (reservedel), hvid LED
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Standard farver

(approx. RAL)

#08 Antracit: RAL 7016 (Noir 2100)
#03 Orange: RAL 2008
Sølv: RAL 9006

