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FAKTA

PLATEAU POINT SUN

# 326

Tilfører lys på PLATEAU Picnic bordplade, og skaber et

stemningsfuld lys i de mørke timer.

Point Sun er solcelledrevet - uden kabler og anden installation.

Tåler al slags vejr og er CO2-neutral.

Design: Holscher Design
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Materiale + overflade

Base: Aluminium, primet og pulverlakeret i mat tekstur sølv RAL 9006,

glans 10.

Lys enhed: Top i UV-stabiliseret polykarbonat (PC), bund i

polyoxymethylen (POM).

Dimension

Ø80 x H120 mm, vægt: 1,0 kg        

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.

Lysfunktion

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 lysmængde - og

vil slukke igen ved daggry. Det cirkelformede lys er rettet horisontalt og

nedad på Plateau bordplade via en reflektor og den matterede cylinder.

Lager opbevaring

Point Sun leveres i 'lagertilstand'. De elektroniske komponenter er i

dvaletilstand for at spare på batteriopladning under levering. Når Point

Sun har været udsat for dagslys eller kraftigt kunstigt lys i cirka to

timer, tændes produktet automatisk om aftenen.

Mekanisk styrke

IP 65 vandtæt / IK klassifikation: IK 8 / Korrosionsklasse: C4

Fastgørelse

2 x aflange rustfri disc fjernes. Point Sun base placeres i de nu

eksponerede huller. Spænd Point Sun-basen med de bolte og møtrikker,

der er tilovers fra fjernelse af de 2 disc. 

Lys enhed fikseres med en fastgjort M6mm sikkerhedspin.

Vedligehold

Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift.

Top med solcelle holdes fri for snavs, for at sikre maksimal lyslagring.

Levetid

+10 år, batteriskift efter 6 år.

Variant

Anden RAL farve på base på forespørgsel. Anden lysfarve - blå, rød, grøn

eller kold hvid - kan leveres.

Varenummer

#326 Point Sun f.Plateau Picnic O,I,L incl. alubase (2 pcs)    

#326 Point Sun f.Plateau Picnic Round incl. alubase (1 pcs)

#326 Point Sun f.Plateau Picnic Street/Duo incl. alubase (1 pcs)


