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- Unieke verlichting op zonne-energie, speciaal ontwikkeld voor 
klimaat met weinig zonuren in de winter

- Milieuvriendelijke verlichting waar geen elektriciteit 
en dure kabelbedrading voor nodig is

- Smart lichtmasten die alleen branden bij beweging 
of op laag niveau wanneer er geen beweging gedetecteerd wordt 

- Draadloze communicatie tussen de lichtmasten onderling 
 - Monitoring gebruiksgegevens
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InfraMarks dynamische l ichtmasten  werken op zonne-energie en 
l ichten tegel i jk  automat isch op bi j  het  detecteren van beweging. 
De opgeslagen zonne-energie wordt  a l leen gebruikt  wanneer er l icht 
nodig is.  Fietsers,  wandelaars en automobi l is ten voelen zich door 
het l icht  van de dynamische l ichtmasten zeer vei l ig.  En omdat de 
ver l icht ing niet  constant brandt,  worden f lora en fauna gespaard. 

draadloze onderlinge 
communicatie 
 
De kleine lichtmasten kunnen communiceren 
met de grote masten, waardoor je een combi-
natie van verschillende uitvoeringen kunt maken. 
Het resultaat is een licht dat de gebruiker volgt. 
Zodra deze gepasseerd is, gaat het licht weer 
uit. Afhankelijk van de instellingen lichten de 
lichtmasten ongeveer 1 minuut op.

beweging zorgt voor licht 
Het unieke aan de dynamische licht-
masten is dat deze onderling draadloos 
communiceren. De lichtmast met sensor 
die de beweging detecteert, zorgt ervoor 
dat de volgende drie lichtmasten automa-
tisch en tegelijk gaan branden. De licht-
masten zijn leverbaar in de hoogte 
1 meter, 1,1 meter, 4 meter en 6 meter.

Heeft  u een locat ie waar 
eigenl i jk  geen l icht 
gewenst maar wel  nodig is? 
 
De dynamische l ichtmasten 
op zonne-energie van 
InfraMarks z i jn de ui tkomst! 
Vraag via de websi te een 
vr i jb l i jvende offer te aan.



ActiveLights™ 1.0
Een RVS lichtmast van 1 meter hoog, welke uitstaat en 
bij detectie aan gaat. 

• Afmetingen: 965 x 102 mm
• Materiaal: RVS (RAL kleur optioneel)
• Hoogte lichtbron: 1 meter boven de grond
• Lichtkleur: 6 000 Kelvin
• Lux: 3 Lux (op de grond)
• Batterij: 2,4 VDC, NiMH, 10 Ah
• Levensduur: 25 jaar (batterij vervangen na 7 – 10 jaar)
• Hart-op-hart afstand: 15 meter
• IP waarde: IP 54
• Montage: anker of direct op de grond
• Gewicht: 7 kg
• Garantie: 2 jaar (optioneel 5 jaar, met serviceovereenkomst)

ActiveLights™ 2.0
Een RVS lichtmast van 1,1 meter hoog, welke laag brandt 
bij duisternis en 100% bij detectie.
 
• Afmetingen: 1055 x 102 mm
• Materiaal: RVS (RAL kleur optioneel)
• Hoogte lichtbron: 1,1 meter boven de grond
• Lichtkleur: 6000 Kelvin
• Lux: 3 Lux (de grond)
• Batterij: 2×2,4 VDC, NiMH, 2×10 Ah
• Levensduur: 25 jaar (batterij vervangen na 7 – 10 jaar)
• Hart-op-hart afstand: 15 – 17 meter
• IP waarde: IP 54
• Montage: anker of direct op de grond
• Gewicht: 9 kg
• Garantie: 2 jaar (optioneel 5 jaar, met serviceovereenkomst)

Van de Act iveLights™ zi jn v ier  u i tvoer ingen beschikbaar. 
Lees hieronder de technische speci f icat ies.  Weet u al  welke 
combinat ie u van de verschi l lende l ichtmasten gaat maken? 
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ActiveLights™ 6.0
Deze lichtmasten zijn 6 meter hoog, gemaakt van gegalvaniseerd 
staal, staan altijd uit en gaan aan bij detectie.
 
• Afmetingen: 6100 x 108 mm
• Materiaal: gegalvaniseerde paal, composiet als optie
• Hoogte lichtbron: 5,5 meter boven de grond
• Plaats zonnepaneel: onder armatuur
• Lichtkleur: 4000 Kelvin
• Lichtintensiteit: 400 – 1600 lumen
• Batterij: 10,8 VDC batterij, NiMH, 10/20 Ah
• Levensduur: 25 jaar (batterij vervangen na 7 – 10 jaar)
• Hart-op-hart afstand: 25 meter
• IP waarde: IP 66
• Montage: betonfundering 108/900 alt 108/1300 (swe)
• Gewicht: 60 kg
• Garantie: 2 jaar (optioneel 5 jaar, met serviceovereenkomst)

ActiveLights™ 4.0
Deze lichtmasten zijn 4 meter hoog, gemaakt van gegalvaniseerd 
staal, staan altijd uit en gaan aan bij detectie.

• Afmetingen: 6100 x 108 mm
• Materiaal: gegalvaniseerde paal, composiet als optie
• Hoogte lichtbron: 4 meter boven de grond
• Plaats zonnepaneel: boven armatuur
• Lichtkleur: 4000 Kelvin
• Lichtintensiteit: 400 – 1600 lumen
• Batterij: 10,8 VDC batterij, NiMH, 10/20 Ah
• Levensduur: 25 jaar (batterij vervangen na 7 – 10 jaar)
• Hart-op-hart afstand: 20 meter
• IP waarde: IP 66
• Montage: betonfundering 108/900 alt 108/1300 (swe)
• Gewicht: 60 kg
• Garantie: 2 jaar (optioneel 5 jaar, met serviceovereenkomst)
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