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Elke dag opnieuw levert de zon een grote hoeveelheid energie waar we
gratis over kunnen beschikken. Met de InfraMarks Solar lichtmasten
maakt u daar handig gebruik van. De verschillende SMD lichtmasten zijn
voorzien van een hoogwaardig LED armatuur, zonnepaneel en grote
accucapaciteit, zodat u ook in de winter verzekerd bent van de werking.

vaste en mobiele energieneutrale verlichting
De InfraMarks solar straat- en terreinverlichting is geschikt voor permanente
plaatsing en is tevens tijdelijk inzetbaar.
De lichtmasten zijn toepasbaar op locaties
waar het voorheen, technisch of economisch,
niet haalbaar was om traditionele verlichting
te plaatsen. Daarnaast zijn solar lichtmasten
steeds vaker een beter alternatief dan een
dure bekabelde installatie. De lichtmasten
zijn leverbaar in 4, 6 en 8 meter met een
lichtstroom tot 9500 lumen! Wilt u bijdragen
aan een beter milieu, kosten besparen en
efficiënter werken? Kies voor duurzame
verlichting van InfraMarks.

Voor elke locatie
een duurzame oplossing
Door het toepassen van solar lichtmasten
wordt de verlichting van de openbare ruimte
100% energieneutraal. Er wordt geen
gebruik meer gemaakt van fossiele brandstof.
Het “gratis” zonlicht wordt omgezet in
energie en direct opgeslagen in de interne
accu’s. Omdat de lichtmasten over een grote
accucapaciteit beschikken, bent u ook in de
winter verzekerd van een goede werking.
De solar lichtmasten kunnen worden
uitgerust met verschillende zonnepanelen en
armaturen, zodat deze tegemoetkomen aan
de wensen op iedere gewenste locatie.

Kenmerken Inframarks
Solar Lichtmasten
- Dubbelzijdig zonnepaneel
- Efficiënte controller
- LiFePO4 Li-ion batterij
- Energiezuinig LED armatuur (180Lm/W)
- Bewegingssensor
- Dimregime
- Lichtmasten conform:
NEN-EN 40
IP66

minimaal lichthinder door slimme technologie

De SMD Solar lichtmasten zijn voorzien van slimme sensoren, waardoor het mogelijk is om
de verlichting op vooraf ingestelde tijden te dimmen of aan/uit te schakelen.
De solar lichtmasten zijn standaard uitgerust met een schemerschakelaar, zodat de
verlichting aangaat op het moment dat het donker begint te worden. Ook is het mogelijk om
de lichtmasten uit te rusten met een bewegingssensor, waardoor de verlichting aangaat of
feller gaat branden als er een beweging gedetecteerd wordt.

type zonnepanelen

De lichtmasten zijn leverbaar in 4 verschillende typen; 100Wp, 150Wp, 200Wp en 300Wp.
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D o o r het to e pa s s e n va n de I nf raM ar ks SM D So lar lic htmaste n
wordt i e d e re l ocat i e opt i ma a l e n eff i c i ënt ver li c ht.
Waar pl a at st u deze du urza me e n i nnovat i eve vo r m va n ver l i c hti n g ?

Technische specificaties SMD Solar lichtmasten
Type Nr.

SMD100/410

SMD150/410

SMD200/820

Vermogen zonnepaneel (W)
Lithium batterij capaciteit (Wh)
Licht-output (W)
Lichtintensiteit (Lm)
Lichtkleur (K)
Maatwerk lichtkleur (optie)
Netto gewicht (kg)

100
410
10
1900
4000
✓
19

150
410
10/20
1900/2700
4000
✓
22

200
820
10/20
1900/3800
4000
✓
32

Afmetingen (mm)
Lichtgevoeligheid (lx)

1075×553×322
30

1120×728×322
30

1580×728×322
30

Hoogte lichtbron (m)

3/4

4/6

6

Windbelastingssnelheid (Km/h)
Lichtmast conform NEN-EN 40
Materiaal lichtmast
Levensduur batterij
Fabrieksgarantie

170
✓
Gegalvaniseerd staal
7-10 jaar
2 jaar

170
✓
Gegalvaniseerd staal
7-10 jaar
2 jaar

170
✓
Gegalvaniseerd staal
7-10 jaar
2 jaar

Type Nr.

SMD200/1024

SMD300/1229

SMD300/1640

Vermogen zonnepaneel (W)
Lithium batterij capaciteit (Wh)
Licht-output (W)
Lichtintensiteit (Lm)
Lichtkleur (K)
Maatwerk lichtkleur (optie)
Netto gewicht (kg)
Afmetingen (mm)
Lichtgevoeligheid (lx)

200
1024
20
3800
4000
✓
35
1580×728×322
30

300
1229
20/40
3800/7600
4000
✓
44
1467x1120x322
30

300
1640
40/50
7600/9500
4000
✓
48
1467x1120x322
30

Hoogte lichtbron (m)

6

6/8

6/8

Windbelastingssnelheid (Km/h)
Lichtmast conform NEN-EN 40
Materiaal lichtmast
Levensduur batterij
Fabrieksgarantie

170
✓
Gegalvaniseerd staal
7-10 jaar
2 jaar

170
✓
Gegalvaniseerd staal
7-10 jaar
2 jaar

170
✓
Gegalvaniseerd staal
7-10 jaar
2 jaar
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