FAKTA
JELLO SUN
# 314

Et byrumselement, der er svært at sætte i bås. Et skulpturelt
mix mellem en robust pullert, et solcelle-lysmodul, en
hvileplads, et samlingssted og en cykelparkering til 11 cykler.
Gratis lys, ingen kabler - og uafhængigt af el-nettet.
Indirekte stemningslys strømmer gennem slidserne og former
et stjernemønster på terrænet. Brug i cykelparkeringsområder,
som blikfang, eller som afgrænsende element for at regulere
eller hastighedsnedsætte trafik.
Design: NATiON + KSA DESIGN
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JELLO SUN # 314

TEKNISK
DATA
TEKNISK
DATA

Materiale + overflade
Støbt, hvid, grå eller antracit vådbeton. Robust overfor påvirkninger
som slitage samt vejrlig.
Beton er et dynamisk materiale, og der kan med tiden forekomme
mindre kosmetiske svindrevner. I betonen er indstøbt en kraftig rustfri
stålarmering, der styrker benene.
Lysenhed: Topring i rustfrit stål, glasplade over solcellen i 6mm hærdet
glas.

Standard farver

(nærmeste RAL)
Hvid: RAL 9002
Variant farver

(nærmeste RAL)

Dimensioner
Ø1165 x 706mm.

Grå: RAL 7004

Cykelparkerings-funktion
Plads til 11 cykler. Jello med 11 x cykler har en max diameter på 4m.

Antracit: RAL 7016

Lysfunktion

Lede og atmosfærelys. Den

topmonterede solcelleenhed
udsender omgivende, indirekte lys, pegende nedad.
Lys diffuserer gennem spalter og skaber et
stjernemønster. I dagtimerne bliver solenergien
lagret på et batteri - gennem en solcelle. I
skumringen tænder lyset og lyser hele aftenen og
natten, alt efter den opladede energi og ved
solopgang slukkes lyset igen. Lysoutputtet kalibreres
og forlænges automatisk til årstiden af en indbygget
algoritme (efter 3-5 dages soleksponering).
Lysenhed

Solcelle: Monokrystallinsk, 3Wp. Batteri: NiMH,
3,6V/3,700mAh. LED: 3 x 1W hvid (4000K). Elektronik:
Intelligent processorstyret for optimal energilagring
og lysoptimering til dens placering og tid på året.
Fastgørelse
Sættes direkte på terræn. Ingen fastgørelse nødvendig, på grund af
vægten på 400kg.
Mekanisk styrke
IP 65 vandtæt / IK klassifikation: IK 8 / Korrosionsklasse: C4
Vedligehold
Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift efter cirka 6 år.
Topplade med solcelle holdes fri for snavs, for at sikre maksimal
lyslagring.
Jello er overfladebehandlet med en coating, som afviser smuds og
partikler.
For at sikre nem fjernelse af graffiti, anbefales antigraffiti-behandling,
som tilbydes som tillægsydelse.
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Anden lysfarve, anden batteritype eller anden lysprofil kan leveres.
Varenummer
#314 0250 Jello Sun, hvid/400 kg.

