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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



JELLO SUN # 314

out-sider a/s

Kigkurren 8A, Islands Brygge

DK-2300 Copenhagen S

info@out-sider.dk

+45 2261 7420

www.out-sider.dk

TEKNISK

DATA

TEKNISK

DATA

Standard farver

(nærmeste RAL)

Hvid: RAL 9002

Variant farver

(nærmeste RAL)

Grå: RAL 7004

Antracit: RAL 7016

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.

Dimensioner

Ø1165 x 706mm.

Cykelparkerings-funktion

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

Lysfunktion

Lede og atmosfærelys.

Topmonteret solcelle, indirekte atmosfærelys, nedadrettet. Lyset

strømmer gennem slidserne og former et stjernemønster på terrænet.

Lyset lagres, via en solcelle, i et batteri i dagtimerne. Ved skumringstid

tænder Jello Sun (ved hjælp af et forprogrammeret ur) og vil lyse hele

aftenen og natten, i en styrke tilpasset den opsamlede lysmængde - og

vil slukke igen ved daggry.

Lysenhed

Solcelle: Monokrystallinsk, 3Wp. Batteri: Li-Ion, 3.7V/4.500mAh. LED: 3 x

1W hvide (4000K). Elektronik: Intelligent processorstyring for effektiv

energilagring og optimering af lysniveau. RTC-ur.

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.

Variant

Version uden lys: Jello #313

Kan leveres i grå og antracit beton (RAL 7004 og RAL 7016)

Anden lysfarve, anden batteritype eller anden lysprofil kan leveres.

Varenummer

#314 0250 Jello Sun, hvid/400 kg.

 


