SOLAR TREE

INFRAMARKS.NL

Duurzame,
slimme stadskunst
De InfraMarks solar tree maakt het beste van alle werelden mogelijk. Het is
een onafhankelijk platform dat bewustzijn bevordert voor duurzaamheid
binnen de gemeenschap. Het levensgrootte iconische beeldhouwwerk
wordt autonoom aangedreven door zonnepanelen en biedt een breed scala
aan sociale diensten zoals:
• Stedelijke informatie via een interactief LCD display
• USB-laadstations
• Gratis Wi-Fi internet
• Waterfontein
• Ontspannende schaduwrijke zitgelegenheid
• LED nachtverlichting
De InfraMarks solar tree biedt duurzame connectiviteit en voldoet aan de
behoefte van slimme stad. De solar tree heeft een artistieke vorm en is het
eerste platform van zijn soort.

Duurzame,
slimme stadskunst

Stedelijke vrije tijd
Met de InfraMarks solar tree genieten passerende voetgangers een
ontspannen schaduw rustgebied. Terwijl ze hun dorst uitblazen, kunnen ze
ook opladen hun elektronische apparaten en surfen op het web. De solar
tree past perfect binnen een stedelijke omgeving. Het past op alle locaties
zoals deze als stadscentra, musea, culturele bezienswaardigheden,
universiteiten en scholen, parken, promenades en dierentuinen. Het is
een ideale rustplaats voor inwoners en toeristen die hun benen willen
strekken na intensieve stadswandelingen, winkelen of museumbezoeken.
Verdere bezoeken plannen is mogelijk met toeristische informatie via het
interactieve LCD-scherm, alle stroom wordt duurzaam opgewekt door
middel van zonne-energie.

Technische
Gegevens
Getest en gecertificeerd volgens Europese wet- en
regelgeving
De solar tree is ontworpen voor stedelijke gebieden met ongunstig klimaat
voorwaarden. Als zodanig werd het product ontworpen met behulp van analyse
software STRAP Europese normen – staal I.S.414. De solar tree is straling vrij en
gecertificeerd als veilig te plaatsen in Openbare Ruimtes.
De body van de solar tree is gemaakt van metalen buizen. Elk van de zeven "bladeren"
zijn 1,4 vierkante meter per stuk. Het totale gewicht is 1.250KG. Het vermogen van de
zeven zonnepanelen is 1,400 Wp. De solar tree levert gemiddeld 4KW energie per dag
op. De zonnepanelen zijn beschut in een glazen behuizing en zijn bestand tegen alle
weersomstandighedenvoorwaarden.
De solar tree is veilig en toegankelijk voor iedereen. De solar tree wordt geïnspecteerd
door veiligheids- en bouwtechnici in alle fasen van ontwerp, fabricage en montage.
De InfraMarks solar tree voldoet aan alle internationale veiligheidsvoorschriften en
normen. De solar tree is bestand tegen alle weersomstandigheden. De solar tree is
leverbaar in elke RAL kleur waardoor hij perfect past binnen uw unieke omgeving. De
solar tree kan geplaatst worden in een stad, bij een winkelgebied, musea, culturele
instellingen, universiteiten en scholen.
Daarnaast zien we dat de solar tree ook vaak geplaatst wordt in parken, promenades
en openbare wandel- en fietsroutes. E tree is een cultureel icoon, een symbool voor
de gemeenschap, milieu en eco-educatie. E tree is een fysiek (niet mechanisch)
systeem dat is ontworpen om duurzaamheid binnen de gemeenschap te bevorderen.
Plaatsingsvoorwaarden
De solar tree moet geplaatst worden in een open ruimte van 500 X 500cm. Daarnaast
moet de locatie vrij van direct zonlicht staan. Indien er voor een waterfontein gekozen
wordt dient er toegang te zijn tot een watervoorziening en afvoersysteem.

Formaat

Totale hoogte: 410cm
Breedte (zonnepanel span): 435 x 410cm
Zonnehoogte (van maaiveld tot onderste paneel):
240cm
Totale grondoppervlak: 250 x 250 cm

Gewicht

Totaal gewicht (incl. betonbasis en zonnepalen):
2,500 KG

Belangrijkste kenmerken

Internet-aangesloten interactief LCD-scherm
6 USB-laadstations
Wi-Fi internet d.m.v. 4G verbinding
Waterfontein
Nachtverlichting

Zonnepanelen

7 BIPV panelen
46 mono kristallijne cellen per stuk
Type: Dubbel gehard glas
Maat: 1,4 m2 per stuk
Gewicht: 80kg per stuk

Structuur solar tree

Gegalvaniseerde metalen buizen met poedercoating
afgewerkt

Energievoorziening

Totaal: 1.400 Wp
Gemiddeld: 4 kWh / per dag
Spanning: 12V DC

LCD display

7 inch touchscreen

Waterfontein

Gekoeld gefilterd drinkwater

Wi-Fi router

4G internet router

Bereik Wi-Fi:

30 meter

Stroomopslag

2 lithium accu’s (460A / h)

Stroom zonder zonlicht:

Maximale belasting: 48 uur - Minimale belasting: 60
uur

USB

6 poorten, 2-3Amp per stuk

Stopcontact

230V ( Optioneel)

stroommanagement (Optioneel)

Op afstand informatie inzien over het
gebruik/verbruik (via het IP-adres van het
ingebouwde 4G router)
Monitoren stroomopwekking (PV panelen)
Status voor energieopslag in de accu’s

Nachtverlichting

3 LED-eenheden van 3x9 Watt
Timer gestuurd
Lichtintensiteit: 1,100 L (kleur op aanvraag)

Certificering &Veiligheid

Windstandaard: I.S.414 Europese norm
Staal Standaard: I.S.1225 Europese norm
Stralingsvrij

Klimaat

Maximale windsnelheid: 160 km / uur
Maximale sneeuwbelasting: 60cm

Garantie

Item

Beschrijving

garantie

Fotovoltaïsche modules

Suntech 190Wp BIPV

25 Jaar

Omvormer

1500 w- SMA

10 jaar

Batterij

540A/h

5 jaar

Kabels en leidingen

20 jaar

laadcontroller

Morningstar

3 jaar

RHS stalen buizenconstructie

Gegalvaniseerd staal

10 jaar

Getemperd 18mm triplexglas

Behuizing zonnepanelen

10 jaar

Beton elementen

Fundering

10 jaar

Koelunit

Elektrisch systeem

3 jaar

Zitgelegenheid

Houten zitbanken

10 jaar

Communication

4G router

3 jaar

Leds

3x9w

3 jaar
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