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Voorbeelden solar wegdekverlichting GRS-Serie

Verlichting wordt onder andere ingezet voor het geleiden van verkeer en
het zichtbaar maken van het verloop van de weg bij duisternis. Dit kan
door reflecterende markering op het wegdek of met lichtmasten. Soms
voorziet de markering niet op verkeersveilige wijze in de geleiding en zijn
lichtmasten overbodig. De InfraMarks Solar Wegdekverlichting uit de
GRS-Serie is de oplossing voor ‘meer zicht, met minder licht ’!

Duurzaam verlichten met
100% zonne-energie
De GRS-Serie wegdekreflectoren zijn
100% solar en kunnen toegepast
worden voor de geleiding van verkeer,
het accentueren van voetgangersoversteekplaatsen, veranderingen in het wegprofiel,
accentueren van rotondes en bochten
in rijwegen. In tegenstelling tot traditionele
verlichting hoeft er geen dure bekabeling
gerealiseerd te worden. Hierdoor is de
installatie zeer efficiënt voor zowel het
budget als de omgeving. Door het plaatsen
van wegdekverlichting verhoogt u de
zichtbaarheid en daardoor ook de veiligheid.

De GRS solar wegdekreflectoren
hebben een levensduur van circa 10 jaar.
Bij de aanleg wordt éénmalig een complete
solar wegdekreflector in het asfalt
ingebouwd en verlijmd met speciale lijm.
Als na ongeveer 10 jaar de solar wegdekreflectoren vervangen moeten worden
hoeven alleen de vier speciale inbusbouten
aan de bovenzijde te worden losgedraaid
en kan het binnenwerk worden vervangen,
terwijl de aluminium body in het asfalt blijft.
De GRS-Serie wegdekreflectoren
knipperen of branden constant,
zijn zichtbaar vanaf 500 meter en
gaan automatisch aan en uit door
een licht- en donker sensor.
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Levensduur en
vervanging
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Technische specificaties
Wegdekverlichting GRS-Serie
Type

GRS-1

GRS-3

Afmetingen
Materiaal body
Materiaal kunststof
Gewicht
Techniek
LED type
Zichtbaarheid
Activering

125 mm X 45 mm
Aluminium legering
UV gecoat polycarbonaat
683 gram
Fotovoltaïsche zonnecel
Super Led’s
Vanaf 500 meter
Licht/donker sensor

125 mm X 45 mm
Aluminium legering
UV gecoat polycarbonaat
789 gram
Fotovoltaïsche zonnecel
Super Led’s
Vanaf 500 meter
Licht/donker sensor

Batterij
Levensduur LED
Brandduur
Waterbestendigheid

3,2 v/ 600 mA/ h
Meer dan 100.000 h
Constant 14 - 18 uur
IP68

3,2 v/ 600 mA/ h
Meer dan 100.000 h
Constant 14 - 18 uur
IP68

Belasting
Fabrieksgarantie
LED kleur
Overig

Meer dan 30 ton
2 jaar
Blauw, geel, groen, rood en wit
Steekt na plaatsing circa 8 mm boven
het wegdek uit

Meer dan 30 ton
2 jaar
Blauw, geel, groen, rood en wit
Steekt na plaatsing circa 2 mm boven
het wegdek uit

Kenmerken
- Gemakkelijk overrijdbaar door laag profiel
- Eenvoudige installatie in asfalt, hout of beton
- Zonder verharding plaatsing in betonpoer mogelijk
- Levensduur batterij: 10 jaar
- Hoge zichtbaarheid: vanaf 500m
- Automatisch aan/uit door licht/donker sensor
- Volledig autonoom, geen stroomaansluiting nodig
- Energie gunstige prijs/kwaliteitverhouding
- Installatieservice beschikbaar
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