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PLATEAU© SunHub - Out-sider
Design by Holscher Design

• Sociale HUB voor bevestiging op PLATEAU© 
picknicktafels

• Voegt een extra ‘laag’ toe aan bestaande 
picknicktafels

• Uitgerust met intelligente technologie

• Voorzien van zonnepanelen

• Winnaar van de iF Design award 2020

• Aangedreven door zonne-energie (CO2 neutraal)

• Draadloos- en USB-laden van mobiele toestellen

• Muziek beluisteren via ingebouwde Bluetooth-
luidsprekers

• Voorzien van automatische sfeerverlichting bij 
valavond

• Lengte: 1400 mm 

• Breedte: 300 mm

• Hoogte: 125 mm

VISUELE KENMERKEN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

DIMENSIES

• SunHub: 43 kg

• Beschikbaar met netaansluiting (TechHub)

GEWICHT

OPTIES

TECHNOLOGIE

Zonnecellen: Monokristallijne zwarte cellen, totaal 60 W - gelamineerd op 4 mm gehard glas

Batterij: Panasonic 12V / 15Ah, fietsaccu Faston 250 met een typische levensduur van 4-5 jaar. Voorzien 
van een zekering tegen kortsluiting. 2 jaar garantie.

Lichtfunctie: De geïntegreerde LED-verlichting aan beide zijden licht op in het donker, via een 
voorgeprogrammeerde klok. Het licht dooft naar ca. 20% wanneer er geen beweging om energie te 
besparen. Het licht gaat weer uit bij zonsopgang. LED: 2 x 1200 mm, wit, 3000 K.

Display: De ingebouwde display geeft pictogrammen weer met de batterijstatus in de vorm van 3 selecties 
(geen of weinig vermogen, ongeveer half vermogen, ongeveer volledig opgeladen)

PIR bewegingssensor: Aan elk uiteinde van de Sunhub is een bewegingssensor (Passief Infrarood) 
gemonteerd die beweging detecteert op een afstand van ca. 3 meter. Wanneer PIR beweging detecteert, 
worden de elektronica en SunHub ingeschakel. Na ca. 60 sec. gaat de elektronica in “Slaapstand”.

MATERIAAL

SunHub: Onderstel en bovenblad in verzinkt en gepoedercoat staal, zilver matte structuur RAL 9006

Zonnecelglas: 4 mm geharde glasplaat met gelamineerde zonnecel

Display: 3 mm slagvast polycarbonaat bestand tegen vandalisme en hoge temperaturen
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INSTALLATIE

ONDERHOUD

BESCHIKBARE CONFIGURATIES

Verwijder de twee roestvrijstalen afdekkingen bovenop de Plateau Picnic en monteer de SunHub in de 
vrijgekomen gaten met 4 x M10 bouten

Onderhoudsvrij, behalve het reinigen van de bovenkant en het vervangen van de batterij - levensduur +10 jaar, 
batterijwissel na ca. 5 jaar

SunHub 1: Verlichting + 4 x USB aansluiting

SunHub 2: Verlichting + 4 x USB aansluiting + 4 x Bluetooth luidsprekers

SunHub 4: Verlichting + 4 x USB aansluiting + 2 x draadloze oplaadpunten QI

SunHub 6: Verlichting + 4 x USB aansluiting + 4 x Bluetooth luidsprekers + 2 x draadloze oplaadpunten QI

FUNCTIES

Power Charge 
USB: 2 of 4 x USB-aansluitingen voor het opladen van mobiele telefoons, elk stopcontact is 5V/3A 
Draadloos: Onder het displayglas bevinden zich 2xQI-laders (10 W) voor het opladen van mobiele 
toestellen 
Audio 
SunHub heeft een draadloze Bluetooth-ontvanger en 4 luidsprekers, 2 aan elke kant. Het volume wordt 
bediend op de mobiele telefoon. Het bereik van Bluetooth is max. 2 meter van SunHub.

Mechanische sterkte: IP 44 / IK-classificatie: IK 8 / corrosieklasse: C4
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