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PLATEAU© Point Sun - Out-sider
Design by Holscher Design

• Lichtunit op zonne-energie voor PLATEAU© 
picknicktafel

• Bestand tegen alle weersomstandigheden en CO2-
neutraal

• Licht wordt horizontaal en neerwaarts op de tafel 
gericht

• Lichtkleur Wit (3000K)

• Behuizing in gepoedercoat aluminium

• Bovenkant in UV-gestabiliseerd polycaronaat (PC), 
onderkant in polyoxymethyleen (POM)

• Monokristallijne zonnecellen, 4 x LED en NiMh-
batterij voor opslag

• Intelligente processorbesturing en voorzien van 
RTC klok (Real-time Clock)

• Diameter: Ø80

• Hoogte: 120 mm

VISUELE KENMERKEN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

DIMENSIES

• Lichtunit: 1 kg

GEWICHT

TECHNOLOGIE

Zonnecellen: Monokristallijne, 300mW - Batterij: NiMh, 3,6 V / 3100 mAh - LED: 4 x wit, 3000K

Elektronica: Intelligente processorregeling voor efficiënte energieopslag en optimalisatie van het lichtniveau - 
Voorzien van een RTC klok (Real-time Clock)

Mechanische sterkte: IP 65 / IK-classificatie: IK 8 / corrosieklasse: C4

FUNCTIES

Lichtfunctie: Het licht wordt via een zonnecel opgeslagen in een batterij - Bij schemering wordt de lichtunit 
ingeschakeld met behulp van een voorgeprogrammeerde klok en zorgt de ganse avond en nacht voor een 
aangepaste verlichting - Bij zonsopgang wordt de lichtunit weer uitgeschakeld - Het ronde licht wordt via een 
reflector en de cilinder horizontaal en neerwaarts gericht op het aanrecht van het PLATEAU

Voorraadopslag: Wanneer de lichtunits ongeveer twee uur worden blootgesteld aan daglicht of kunstlicht, wordt 
het product ‘s avonds automatisch ingeschakeld

INSTALLATIE

MATERIAAL

Verwijder de roestvrijstalen afdekkingen bovenop de tafel en monteer de Point Sun met 2 x M10 bouten

Lichtunit: UV-gestabiliseerd polycarbonaat (PC), onderkant in polyoxymethyleen (POM)

Onderstel: gepoedercoat aluminium in matte structuur zilver RAL 9006

ONDERHOUD

Onderhoudsvrij, behalve het reinigen van de bovenkant en het vervangen van de batterij - levensduur +10 jaar, 
batterijwissel na ca. 6 jaar
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