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FAKTA

BIKE SUN

# 316

En robust og slank cykelpullert, til 1-2 cykler, kombineret med

integreret solcellelys.

Gratis lys, ingen kabler - og uafhængigt af el-nettet.

Lede- og atmosfærelys til brug langs gå-, cykle- eller løbestier.

Som vejviser - og til brug i parker og på pladser til at regulere

parkering og trafik. Bike Sun er sensorstyret, og når du

nærmer dig Bike Sun øges lysniveauet og byder dig

velkommen.

 

Design: Julie Kierkegaard
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Standard farver

(nærmeste RAL)

RAL 7016, mat tekstur

Ubehandlet cortenstål

Materiale + overflade

8 mm. stålplade, varmgalvaniseret og pulverlakeret i antracit, mat

tekstur (glans 10) eller i cortenstål. Lysenhed: plade i rustfrit stål stål,

glasplade over solcellen i 3mm hærdet glas.

Dimensioner

H900 x B130 x D80mm.

Cykelfunktion

Cyklen kan placeres og låses enten i slidsen eller lænet op ad Bike Sun.

Lysfunktion

Lede- og atmosfærelys.

Lyset lagres via solceller i et batteri i dagtimerne. Bike Sun er forsynet

med PIR-sensorer, der registrerer bevægelse nær pullerten, og tænder

lyset/øger lysniveauet. Ved skumring tænder Bike Sun (v.hj. af

forprogrammeret ur), og lyser aftenen og natten, i en styrke tilpasset

opsamlet lysmængde og lokale forhold, og slukker igen ved daggry.

Bike Sun økonomiserer den oplagrede energi ved at øge lyset når en

cyklist eller fodgænger nærmer sig. Når der ingen mennesker er, er

lysniveauet lavt. Det blændfri lys lyser fra toppen i indersiden af

pullerten og ned mod terræn, i to V-formede kegler.

Lysenhed

Solceller: 3 paneler, monokrystallinske, 1Wp. Batteri: Li-IOn,

3.7V/4.500mAh. LED: Osram 1W hvid (4.000K) modul. Elektronik:

Intelligent processorstyring for effektiv energilagring og optimering af

lysniveau. RTC-ur. 2 integrerede PIR-sensorer sikrer maksimalt lysniveau

i vinterperioden.  

Fastgørelse

Påboltning via de 2 x Ø11 mm. undersænkede huller i bunden, eller

nedstøbt ved hjælp af jordanker (bestilles separat).

Mekanisk styrke

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

Vedligehold

Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift.

Topplade og sider med solcelle holdes fri for snavs, for at sikre

maksimal lyslagring.

Levetid

+25 år, bortset fra batteriskift efter ca. 5 år.

Variant

Version uden lys: Bike #315

Anden RAL farve (f.eks. sort RAL 9005, glans 30), anden batteritype eller

anden lysprofil kan leveres. Kan leveres kipbar, til f.eks. brandveje.

Varenumre

#316 0108  Bike Sun, antracit /16kg

#316 0100  Bike Sun, ubehandlet cortenstål / 16kg

#315.8000 Jordanker, varmgalvaniseret


